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دئادش ةدننک  فرطرب  شیاشگ و  ۀلیسو  اضر  ماما  زا  جرف  نأّشلا  میظع  53ياعد 
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هعمج رصع  هفیظو  نیرتّمهم  یناهفصا  باّرَض  95تاولص 
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مالسلا هیلع  يدهملا  مامالا  هسّسؤم  میظنتو : هیهت 

یمظعلا هّللا  تیآ  لحاّرلا  اهسّسؤمل 

1 یحطبألا دّحوملا  رقاب  دّمحم  دّیسلا 

فیرظ یضترم  ییارآ : هحفص  نیتملا •  لبح  رشان :

ددع  3000 ژاریت :  • 1394 لّوا ، پاچ : تبون 

ناموت  5000 تمیق :

اعد زامن و  عوضوم : 

كالپ 153 هچوک 6 ،  بالقنا ، نابایخ  مق ، : شخپ زکرم 

0253 0306013293 نفلت :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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نَسَحلا ِنب  ِهَجُحلا  ِِیلَِول  َکّ ْنُک  َّمُهَّللا 

ِیف ِِهئابآ  یلَع  ِهیَلع و  َُکتاوَلَص 

ٍهَعاَس ِّلُک  ِیف  ِهَعاَّسلا َو  ِهِذَه 

ًارِصاَن َو ًاِدئاَق َو  ًاِظفاَح َو  ًاِّیلَو َو 

َکَضْرَأ ُهَنِکُْست  یَّتَحًاْنیَع  اًلِیلَد َو 

الیِوَط اَهِیف  ُهَعتَُمت  ًاعْوَط َو 
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راتفگشیپ

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

نیرهاّطلا هلآو  دّمحم  اندّیس  یلع  هّللا  یّلصو  نیملاعلا  ّبر  هّللدمحلا 

نیعمجأ مهئادعأ  یلع  نعّللاو  نیملاعلا  یف  هّللا  هّیقب  انالوم  امّیس 

نیدلا موی  مایق  یلإ  نآلا  نم 

رـشب تداعـس  روشنم  هک  میرک  نآرق  ساسا  نیمه  رب  .تسادـخ  یگدـنب  ّتیدوبع و  رد  رـشب  يونعم  یّقرت  زمر  ناسنا و  لـماکت  زار 
: دناوخیم ارف  میکح  دنوادخ  یگدنب  هب  ار  اهناسنا  دشابیم ،

(1) ِینُْدبْعاَف )  اَنَأ  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا َال  اَنَأ  ِینَّنِإ  )

.تسرپب ارم  تسین ! نم  زج  يدوبعم  متسه ؛ هّللا »  » نم

(2) ِِهب ) َكِرْشُأ  َهَّللا َو َال  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  اَمَّنِإ  ُْلق  )

.موشن لئاق  وا  يارب  یکیرش  و  متسرپب ؛ ار  هّللا »  » هک مرومأم  نم  وگب :

یناسنا ره  یلماکت  ریـس  لّوا  ۀـلحرم  رد  بّرلا  هفرعم  یـسانشادخ و  ور  نیا  زا  تسا ، ادـخ  تفرعم  ةرمث  هجیتن و  یگدـنب  تیدوبع و 
: دیامنیم تقلخ  هلئسم  هب  هراشا  تهج  نیمه  رد  فیرش  نآرق  دراد و  رارق 

(3) ْمُکَقَلَخ ) يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  )

.دیرفآ ار  امش  هک  سک  نآ  دینک ؛ شتسرپ  ار  دوخ  راگدرورپ  مدرم ! يا 

6  : ص

 . ۀیآ 14 هط : هروس  . 1 - 1
 . ۀیآ 36 دعر : هروس  . 2 - 2
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ریـسم نیا  رد  اهناسنا  تاجرد  .تسا  یتسه  قلاخ  تخانـش  تفرعم و  هب  یبای  هار  ۀـنزور  تقلخ  ناهج  رد  ّربدـت  شنیرفآ و  رد  رّکفت 
.دراد نانآ  ینورد  ياه  شالت  يدوجو و  ۀعس  هب  یگتسب 

ریبعت ًارارک   9 یفطصم دّمحم  ترـضح  ءایبنا  متاخ  رـشب  نیرترب  ناسنا و  نیرتالاو  زا  یحو ، ناسل  رد  عوضوم ، نیا  تیّمها  تهج  هب 
: دمآ لئان  دشاب ، تیدوبع  تفرعم و  نامه  هک  لامک  عیفر  ۀّلق  جوا  هب  هک  ارچ  .تسا  هدش  دبع »  » هب

(1) یَْصقَْألا ) ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يَرْسَأ  يِذَّلا  َناَْحبُس  )

.درب یصقالا  دجسم  هب  مارحلا  دجسم  زا  بش ، کی  رد  ار  شا  هدنب  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و 

(2) ًاجَوِع ) َُهل  ْلَعْجَی  َْمل  َباَتِْکلا َو  ِهِْدبَع  یَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  )

.دادن رارق  نآ  رد  يژک  هنوگچیه  و  درک ، لزان  شا  هدنب  رب  ار  باتک  نیا  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  دمح 

(3) ًاری )  ِذَن  َنیَِملاَْعِلل  َنوُکَِیل  ِهِْدبَع  یَلَع  َناَقْرُْفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَراَبَت  )

.دشاب نایناهج  هدنهدمیب  ات  درک  لزان  شا  هدنب  رب  ار  نآرق  هک  یسک  تسا  تکرب  رپ  ریذپان و  لاوز 

: هک هتفای  هار  شنیرفآ  دوصقم  دصقم و  هب  هدیسر و  لامک  جرادم  هب  هک  تسا  هتفای  هار  ِفراع  نامه  دباع  ناسنا 

(4) ِنوُُدبْعَِیل ) َّالِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  اَم  (َو 

«. دننک متدابع  هکنیا  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  ّنج و  نم  »

7  : ص

ۀیآ ءارسإ : ةروس  . 4 - 1
ۀیآ 1 فهک : ةروس  . 5 - 2
ۀیآ 1 ناقرف : ةروس  . 6 - 3

 . ۀیآ 56 تایراذ : ةروس  . 7 - 4
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یناحور ریسم  نیا  ناگدنهد  همادا  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  رگید  ایقتا و  احلص و  ناوراک و  نیا  نالوارقـشیپ  يده  ۀّمئا  ءایلوا و  ءایبنا و 
.دنشابیم ینارون 

رما نیا  تسا و  ّتیدوبع  قیرط  رد  شـشوک  یگدـنب و  ریـسم  رد  تکرح  تاجن ، تداعـس و  هار  اهنت  هک  میریگیم  هجیتن  نایب ، نیا  اب 
نـصح رد  تفای ، تسد  دنمـشزرا  ماقم  نیا  هب  ناسنا  هک  یماگنه  .دشابیمن و  رودقم  بیذهت  يزاسدوخ و  تبقارم و  شالت و  اب  زج 

: دنامیم ناما  رد  دشابیم  هدازیمدآ  اب  وا  ۀنیرید  تموصخ  هنیک و  ۀمزال  هک  یناطیش  سواسو  رورش و  زا  دریگیم و  رارق  یهلا  نیصح 

(1) َنیِصَلْخُْملا ) ُمُْهنِم  َكَداَبِع  َّالِإ  َنیِعَمْجَأ *  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاَق  )

.اهنآ نایم  زا  وت ، صلاخ  ناگدنب  رگم  درک ، مهاوخ  هارمگ  ار  نانآ  همه  دنگوس ، تتّزع  هب  تفگ : ناطیش 

یمئاد تبوقع  باذع و  قحتـسم  دسریم و  يدبا  نالذخ  هب  دـیامیپب  یگدـنب  ریـسم  زا  ریغ  دـیامن و  یئارقهق  ریـس  رگا  هک  هنوگنامه 
: ددرگیم

(2) َنیِرِخاَد ) َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  )

.دنوشیم خزود  دراو  ّتلذ  اب  يدوز  هب  دنزرویم  ّربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک 

، ملاع راگدیرفآ  یتسه و  قلاخ  اب  هنامیمـص  طابترا  رثا  رب  هک  دسریم  يا  هجرد  هب  تخاس  ار  شنورد  تفای و  ار  دوخ  هک  یـسک  اذل 
.دوشیم دوجو  ناهج  رد  راذگ  ریثأت  ددرگیم و  زار  مرحم  یهلا  برق  ماقم  رد 

8 ص :

تایآ 82 و83 ةروس ص : . 8 - 1
هیآ 60 رفاغ : ةروس  . 9 - 2
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(1) یلثم » کلعجأ  یّتح  ینعطا  يدبع  : » هدمآ یسدق  ثیدح  رد  هک  هنوگنامه 

(2) هّیبوبرلا » اه  هنک  هرهوج  هّیدوبعلا  : » دندومرف رگید  مالک  رد  ای  و 

: هکنآ هصالخ 

رثا رب  دناسریم و  زورب  روهظ و  هب  ار  ناسنا  نورد  رد  هدـش  هنیداهن  یهّللا  هفیلخ  ةّوق  العو  ّلج  قح  ترـضح  یگدـنب  ادـخ و  تعاطا 
مهارف وا  يارب  تعیبط  ملاع  رد  ناسنا  فّرـصت  ۀـنیمز  .ددرگیم و  لصّتم  طبترم و  ّتیبوبر  اب  ناسنا  نطاب  ناشخر  رهوگ  نآ  ّتیدوبع 

.دشابیم اعد  تباجتسا  روما  نآ  زا  یکی  هک  دوشیم 

هجرد هب  تسوا ، يزور  هنابش  تدابع  تبقارم و  زا  یشان  هک  دوخ  ِدوجو  رد  دوجوم  نطاب  يافـص  صلاخ و  ةدیقع  رثا  رب  دباع ، ةدنب 
.ددرگیم اریگ  وا  سَفَن  رثؤم و  وا  ياعد  دوشیم ، هوعّدلا  باجتسم  هک  دسریم  يا 

.تسا ناوارف  ناراگزور  رد  رایسب و  خیرات  رد  ادخ  ِصلاخ  صلخم و  ناگدنب  نیا  زا  هدنام  اج  هب  ياه  تیاکح 

: هک تسا  یبوبر  تاذ  رما  دروم  یلاعت و  قیفوت و  یّقرت و  دشر و  ۀیام  نآ  رد  ّربدت  تئارق و  هک  میرک  نآرق  زا  سپ 

(3) ِنآْرُْقلا ) َنِم  َرَّسَیَت  اَم  اوُءَْرقاَف  )

.دیناوخب نآرق  تسا  رّسیم  امش  يارب  هچنآ 

9  : ص

ص100 یسربلا : ) بجر  ظفاحلا   ) راونالا قراشم  . 10 - 1
و597 ص493 ، مالسلا : ) هیلع  قداص  ماما  هب  بوسنم   ) هعیرشلا حابصم  . 11 - 2

هیآ 20. لمّزم : ةروس  . 12 - 3
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(1) َنآْرُْقلا ) َنوُرَّبَدَتَی  َالَفَأ  )

. !؟ دنشیدنایمن نآرق  هرابرد  ایآ 

نآ زا  فیرش  ثیدح  رد  هک  یئاج  ات  تسا  دوبعم  اب  زاین  زار و  اعد و  رکذ و  تکرب ، رپ  ریسم  نیا  رد  تکرح  ياه  هلیـسو  نیرتهب  زا 
.تسا هدش  ریبعت  يدابع  ياه  تکرح  ۀشیر  زغم و  هب 

.هدابعلا (2) ّخم  ءاعّدلا  دندومرف :  9 مرکا ربمایپ 

ینارون ياه  هعومجم  لامک ، تفرعم و  قیرط  نایوپهر  رتهب  قیفوت  رتشیب و  هجوت  يارب  خـیرات  لوط  رد  ءاحلـص ، ءاملع و  زا  ناگرزب 
نانجلا حیتافم  نارود  نیا  رد  اهنآ  نیرتلماک  هک  دندومن  يروآدرگ  نیموصعم : ۀـسّدقم  ۀـیحان  زا  هرداص  هروثأم و  راکذا  هیعدا و  زا 

.دشابیم فیرّشلا  هماقم  هللا  یلعا  یّمق  ساّبع  خیش  جاح  ردقلا  لیلج  ثّدحم 

دّیـس جاح  ياقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم  دـّبعتم  ثّدـحم  عماج و  هیقف  رـضاح ، رـصع  رد  كراـبم  ۀـصرع  نیا  ناروآ  ماـن  هلمج  زا 
تاکلم لئاضف و  رب  ةوالع  تراهط : تمـصع و  تیبلها  تایانع  یهلا و  تاقیفوت  رثا  رد  هک  دوب  هللا  همحر  یحطبا  دّحوم  رقاب  دّمحم 

دیشخرد و شوخ  زین  يدابع  يونعم و  دُعب  رد  یعامتجا  ینید و  ّمهم  تامدخ  يراذگ  ناینب  یملع و  يالاو  ياه  شـشخرد  یتاذ و 
.دیسر لامک  تلیضف و  ۀّلق  هب 

فیلأت اب  دوب ، هضیرع  لّسوت و  لاـح و  کـشا و  زاـین و  زار و  تاـجانم و  اـعد و  رکذ و  لـها  دوخ  هک  ّقفوم  ِبّذـهم  تیـصخش  نیا 
میظع ۀعوسوم 
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یگدـنب و ِیلاع  گنهرف  شرتسگ  رد  تسا ، ینید  يـالاو  باـن و  فراـعم  زا  سیفن  ینغ و  رایـسب  يا  هنیجنگ  هک  نیموصعم : ۀـیعدا 
.دشابیم رادروخرب  ییازس  هب  قیفوت  زا  تیدوبع 

دّبعتم هیقف  ۀیـصوت  مامتها و  دروم  ياهاعد  اهزامن و  زا  یـشخب  لماش  ینارون ، يا  هعومجم  يونعم » راگدای   » ور شیپ  ِرـضاح  باتک 
هب سّدقم و  فده  نامه  ۀمادا  رد  هک  دشابیم  هیلع  هللا  ناوضر  یحطبا  دّحوم  رقاب  دّمحم  دّیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم 

ناناج ناج  ییادف  هتخابلد و  نارود و  ةوسا  نامز و  ةردان  نآ  یتوکلم  لاحترا  درگلاس  نیمود  ندیسر  ارف  تبسانم 

فیرّشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  نامّزلا  رصعلا و  بحاص  مظعألا  هّللا  هّیقب  انالوم 

ۀمه هب  ققحم  ۀـماّلع  نیا  راگدـنام  ثاریم  و  تیبلها : رثآم  راثآ و  رـشن  قیقحت و  زکرم  مالـسلا  هیلع  يدـهملا  مامالا  ۀسّـسؤم  طـسوت 
.ددرگیم میدقت  لامک  تفرعم و  لها  نازیزع 

یضرت ّبحت و  امل  انقفو  مهّللا 

رصنلاو هیفاعلا  جرفلا و  کیلول  لّجع  مهّللا 

هسّدقملا مق 

مالسلا هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم 

یحطبألا دّحوملا  رقاب  دّمحم  دّیسلا  هماّلعلا  لحاّرلا  اهسّسؤمل 

هام 1394 يد 
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میِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ِهّللا َو َناحبُس  ِمیِظَْعلا َو  ِِّیلَعلا  ِهّللِاب  ّالِإ  َهَُّوق  َلوَح َو ال  ُهّللا ال  َءاش  ام 

ادخ و تسا  هّزنم  كاپ و  تسین ، هبترم  دنلب  گرزب و  دنوادخ  ببس  هب  زج  یناوت  یئورین و  چیه  دهاوخب ، ادخ  هچنآ 

ِهِّلل ُدمَحلا  ُلاعَتُْملا َو  ُرِیبَْکلا  وُه  َّالإ  َهلإ  نیَِملاعلا َو ال  ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَْحلا 

دشابیمن تسا  ردقیلاع  هبترم و  گرزب  هک  وا  زج  يدوبعم  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  وا  نآ  زا  شیاتس  مامت 

ٌریَخ ُهّللاَف  َنیرِهاّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهّللا  یَّلَص  نیَِملاْعلا َو  ِّبَر 

داب وا  كاپ  نادناخ  دّمحم و  ترضح  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  هتسیاش  شیاتس 

ٌهَمحَر ٌءافِش َو  وُه  ام  ِنآرُقلا  َنِم  ُلِّزَُننَو  َنیمِحاّرلا  ُمَحرَأ  َوُه  ًاِظفاح َو 

تمحر افش و  نانمؤم  يارب  هچنآ  مینکیم  لزان  نآرق  زا  و  تسا ، رتنابرهم  همه  زا  وا  هدنرادهگن و  نیرتهب  ادخ 

ِنب ِِّیلَع  ِنیَسُحلا َو  ِنَسَحلا َو  َهَمِطاف َو  ٍِّیلَع َو  ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب  َنِینِمؤُْمِلل 

نیسح دنزرف  یلع  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  ّقح  هب  تسا ،

ٍرَفعَج َو ِنب  یَسُوم  ٍدَّمَُحم َو  ِنب  ِرَفْعَج  ٍِّیلَع َو  ِنب  ِدَّمَُحم  ِنیَسُحلا َو 

رفعج دنزرف  یسوم  دمحم و  دنزرف  رفعج  یلع و  دنزرف  دّمحم  و 

ٍِّیلَع َو ِنب  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم َو  ِنب  ِِّیلَع  ٍِّیلَع َو  ِنب  ِدَّمَُحم  یسُوم َو  ِنب  ِِّیلَع 

تجح ترضح  یلع و  دنزرف  نسح  دمحم و  دنزرف  یلع  یلع و  دنزرف  دمحم  یسوم و  دنزرف  یلع  و 

ِینَّمَهَأ ام  ِینِفِْکا  ِنیِعَمجَأ  مِهیَلَع  َُکتاوَلَص  ِرَظَتنُملا  ِدوُعوَملا  ِهَّجُحلا 

نک تیافک  هتخاس  نیگهودنا  ارم  هچنآ.دوب  وا  هار  هب  مشچ  دیاب  تسا و  نایدا  دوعوم  هک  داب  اهنآ  همه  رب  تدورد 
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ِناطیَّشلا َهَسَوْسَو  ِردَّصلا َو  َهَشحَو  َموُمُْغلا َو  َموُمُْهلا َو  ِنَع  یّ ْحِّرَس  َو 

نادرگ رود  نم  زا  ار  ناطیش  ياه  هسوسو  دراد و  دوجو  ما  هنیس  رد  هک  یتشحو  اه و  هصغ  اهمغ و  و 

َِکلضَِفب َکِمارَح َو  ْنَع  َِکلالَِحب  اِننغأ  .َنیِمحاّرلا َو  َمَحرَأ  ای  َِکتَمحَِرب 

تدوخ ریغ  زا  ارم  تناسحا  فطل و  اب  مارح و  زا  ارم  تلالح  هلیسو  هب  ،و  نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب 

ْنَم ای  ِهِدابِِعب  ًافوُؤَر  ای  َِکتَیِصْعَم  نَع  َِکتَعاِطب  َكاوِس َو  ْنَّمَع 

یتسه نابرهمو  فوئر  تناگدنب  هب  تبسن  هک  يا  امرف ، ینغتسم  تاینامرفانو  تیصعم  زا  تتعاطا  ابو  نادرگ  زاینیب 

ِّلَص ِینَّمَهأ َو  ام  ِینِفْکإ  ٌءیَش  ُهنِم  یِفکَی  ٍءیَش َو ال  ِّلُک  نِم  یِفکَی 

نک تیافک  تخاس  منیگهودنا  هچنآ  زا  ارم  دنکیمن ، تیافک  وت  زا  زیچ  چیهو  ینکیم  تیافک  زیچ  ره  زا  هک  یسک  يا 

َّیلإ ُهَبَلَق  فِطعا  ِهَیلإ َو  یِمالَس  غَِّلب  ِنامَّزلا َو  ِبِحاص  َيالوَم  یلَع 

هنامیرک هاگن  کی  اب  ار  شکرابم  بلق  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  تسرف و  دورد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  میالوم  ربو 

َِکلضَف نِم  ْعَطقَت  ِییْعَس َو ال  ْبِّیَُخت  ٍهَمیِرَک َو ال  ٍهَمیِحَر  ٍهَرظَِنب 

هدنب هب  امرف  عطق  ارم  دیما  تدوخ  لضف  زا  نادرگن و  ماکان  ارم  یعس  امرف ، نابرهم  زیمآ  تبحم  و 

َوُه ّالإ  َهلإ  يِذَّلا ال  ُهّللا  َتنَا  َرَقفَألا َو  َفیِعَّضلا  َكَْدبَع  ْمَحْرا  ِیئاجَر َو 

یشیاشگ نم  يارب  تسین ، وت  زج  يا  هتسیاش  دوبعم  هک  یتسه  يدنوادخ  وت  نک ، محر  تریقف  ناوتان 

(1) .ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهّللا  یَّلَص  ُحاّتَف َو  ای  ِیل  ْحَْتفا 

.تسرف دورد  دّمحم : لآ  دّمحم و  رب  و  روما ، هدنیاشگ  يا  نک  داجیا 

رقاب دّمحم  دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم  ردقیلاع  ثّدحم  ۀقالع  دروم  ۀیعدا  هعومجم  زا  یبیکرت  رکذلا  قوف  ياعد  ( 1)
.تفای شراگن  راوگرزب  نآ  طخ  هب  هک  دشابیم  هیلع  هللا  ناوضر  یحطبا  دّحوم 

14  : ص

يونعم www.Ghaemiyeh.comراگدای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


تالکشم زا  روبع  زمر  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هراختسا  زامن 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ةراختسا  زامن 

تالکشم زا  روبع  زمر 
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: تسا هدش  تیاور  هنوگنیا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  هعماج  هّیداّجس  ۀفیحص  رد 

عیب حاکن و  هرمع ، جح ، رفس  هلمج  زا  یّمهم  رما  ره  يارب  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  مراوگرزب  ردپ  ةریس 
ةروس دمح »  » زا دـعب  مود  تعکر  رد  و  نمحّرلا »  » ةروس دـمح »  » زا دـعب  لوا  تعکر  رد  .دـندومنیم  هماقا  زامن  تعکر  ود  تراجت  و 

 : دندومرفیم هبترم  کی  دص و  زامن  زا  دعب  دندناوخیم و  ار  رشح » »

(1) ٍهَِیفاع .» ِیف  ًهَر�یخ  ِِهتَمْحَِرب  َهّللا  ُریخَتْسأ  »

«. تیفاع رد  يریخ  بلط  وا  تمحر  هب  دنوادخ  زا  منکیم  ریخ  بلط  »

ص562، هیقفلا ج1 ، هرـضحی  نم ال  رد  هلمج : زا  دراد  يونعم  رتاوت  هدـمآ و  یهقف  ییاور و  عماـجم  رتشیب  رد  عوضوم  نیا  لـصا  ... 
ج2، نیقّتملا : هضور  ص402 ، ج5 ، یفاولا : ج88 ص277 ، راونالا ، راـحب  ص73 ، ج8 ، هعیـشلا : لئاسو  ص320 ، قالخالا : مراکم 

ج5 ص402. ینارقبحاص : عماول  ص306 ، ج3 ، هّمُالا : هیاده  ص822 و826 ،

لمع یلو  تسا  هدش  تیاور  فلتخم  قرط  هب  نآ  رکذ  زامن و  نیا 
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.تسا بّرجم  هدراو و  تایاور  نیب  عمج  دش  نایب  هک  هچنآ  هب 

یلع ترـضح  نینمؤملاریما  سّدقم  رـضحم  ایؤر  ملاع  رد  یبش  هکنیا  ات  مدرکیم  هیـصوت  قیرط  نیا  هب  ار  نینمؤم  ۀمه  بناج  نیا  اذل 
: دندومرف دندوب ، هداتسیا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هکیلاح  رد  مدش ، فّرشم  مالسلا  هیلع 

.تسا هدش  هتشاذگ  رثا  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  نذإ  هب  دینکیم  شرافس  نینمؤم  هب  امش  هک  هراختسا  زامن و  نیا 

ّرثؤم رایسب  هام  ود  رد  نآ  هب  رارمتسا  ًانمض  .تسین  نآ  رکذ  لاجم  هک  هتشاد  نینمؤم  يارب  یبیجع  تاکرب  راثآ و  نونک  ات  هّللا  دمحب 
.تسا

هیقف یناـّبر و  ملاـع  یتوـکلم  حور  هب  ار  رثا  نیا  باوـثو  مراد ، اـعد  ساـمتلا  منکیم و  شرافـس  نینمؤـم  ۀـمه  هب  ار  زاـمن  نـیا  ریقح 
.میامنیم (1) هیده  یحطبا  دّحوم  رقاب  دّمحم  دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم  ینادمص 
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نمحّرلا هروس 

میِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ُسْمَّشلا َو َناَیَْبلا *  ُهَمَّلَع  َناَْسنِْإلا *  َقَلَخ  َنآْرُْقلا *  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا * 

دیشروخ .تخومآ  ار  نایب »  » وا هب  و  دیرفآ ، ار  ناسنا  دومرف ، میلعت  ار  نآرق  نامحر ، دنوادخ 

اَهَعَفَر َو َءاَمَّسلا  َو  ِناَدُجْسَی *  ُرَجَّشلا  ُمْجَّنلا َو  َو  ٍناَبْسُِحب *  ُرَمَْقلا 

و تشارفارب ، ار  نامسآ  و  دننکیم ! هدجس  وا  يارب  تخرد  هایگ و  و  دندرگیم ، یمّظنم  باسح  اب  هام  و 

ِطْسِْقلِاب َنْزَْولا  اوُمِیقَأ  َو  ِناَزیِْملا *  ِیف  اْوَغْطَت  َّالَأ  َناَزیِْملا *  َعَضَو 

دیراد اپرب  لدع  ساسا  رب  ار  نزو  و  دینکن ، نایغط  نازیم  رد  ات  تشاذگ ، نآ ) رد   ) نوناق نازیم و 

ُلْخَّنلا ٌهَهِکاَف َو  اَهِیف  ِماَنَْأِلل *  اَهَعَضَو  َضْرَْألا  َو  َناَزیِْملا *  اوُرِسُْخت  َو َال 

، تسا هفوکشرپ  ياه  لخن  اه و  هویم  نآ  رد  هک  دیرفآ ، قیالخ  يارب  ار  نیمز  دیراذگن ! مک  ار  نازیم  و 

ِءَالآ ِّيَِأبَف  ُناَْحیَّرلا *  ِفْصَْعلا َو  وُذ  ُّبَْحلا  َو  ِماَمْکَْألا *  ُتاَذ 

ار ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  وبشوخ ! ناهایگ  و  تسا ، یگرب  هقاس و  اب  هارمه  هک  ییاه  هناد  و 

َقَلَخ َو  ِراَّخَْفلاَک *  ٍلاَْصلَص  ْنِم  َناَْسنِْإلا  َقَلَخ  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر 

طلتخم ياه  هلعش  زا  ار  ّنج  و  دیرفآ ، لافس  نوچمه  يا  هدیکشخ  لِگ  زا  ار  ناسنا  دینکیم !؟ بیذکت 

ِْنیَقِرْشَْملا ُّبَر  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ٍراَن *  ْنِم  ٍجِراَم  ْنِم  َّناَْجلا 

قرشم ود  راگدرورپ  وا  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  درک ! قلخ  شتآ  كّرحتم  و 

ِْنیَرْحَْبلا َجَرَم  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ِْنَیبِْرغَْملا *  ُّبَر  َو 

داد رارق  مه  رانک  رد  ار  فلتخم  يایرد  ود  دینکیم ؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  ! تسا برغم  ود  راگدرورپ  و 
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 * ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ِناَیِْغبَی *  ٌخَزَْرب َال  اَمُهَْنَیب  ِناَیِقَْتلَی * 

ار ناتراگدرورپ  ياـه  تمعن  نیمادـک  سپ  دـنکیمن ! هبلغ  يرگید  رب  یکی  هک  تسا  یخزرب  ود  نآ  ناـیم  رد  دـناسامت ؛ رد  مه  اـبو 
راکنا

َُهل َو  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ُناَجْرَْملا *  ُُؤلْؤُّللا َو  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی 

يارب و  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  .دوشیم  جراخ  ناجرم  ؤلؤل و  ود ، نآ  زا  دینکیم 

 * ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ِمَالْعَْألاَک *  ِرْحَْبلا  ِیف  ُتآَْشنُْملا  ِراَوَْجلا 

راـکنا ار  ناـتراگدرورپ  ياـه  تمعن  نیمادـک  سپ  دنتـسه ! یهوک  دـننام  دـنیآیمرد و  تکرح  هب  اـیرد  رد  هک  ییاـه  یتشک  تسوا 
؟ دینکیم

 * ِماَرْکِْإلا ِلَالَْجلا َو  وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یَْقبَی  َو  ٍناَف *  اَْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک 

! دنامیم یقاب  تراگدرورپ  یمارگ  لالجلاوذ و  تاذ  اهنت  ،و  دنوشیم یناف  دنتسه  نیمز ]  ] نآ يور  هک  یناسک  همه 

َّلُک ِضْرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُُهلَأْسَی  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

وا و  دننکیم ، اضاقت  وا  زا  دنتسه  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  دینکیم ؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ 

اَهُّیَأ ْمَُکل  ُغُْرفَنَس  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ٍنْأَش *  ِیف  َوُه  ٍمْوَی 

میزادرپیم امش  باسح  هب  يدوزب  دینکیم ؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  تسا ! يراک  نأش و  رد  زور  ره 

ِنِإ ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َرَشْعَم  اَی  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ِنَالَقَّثلا * 

! سنا ّنج و  هورگ  يا  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  ّنج ! سنا و  هورگ  ود  يا 

اوُذُْفناَف َال ِضْرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  ِراَْطقَأ  ْنِم  اوُذُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْسا 

ییورین اب  رگم  دیناوتیمن ، زگره  یلو  دیرذگب ، سپ  دیرذگب ، نیمز  اهنامسآ و  ياهزرم  زا  دیناوتیم  رگا 

اَمُْکیَلَع ُلَسُْری  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ٍناَْطلُِسب *  َّالِإ  َنوُذُْفنَت 

مکارتم ییاهدود  و  دودیب ، شتآ  زا  ییاه  هلعش  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  هداعلا !) قوف  )

 * ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ِناَرِصَْتنَت *  َالَف  ٌساَُحن  ٍراَن َو  ْنِم  ٌظاَوُش 
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؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  دیبلطب ! يرای  یسک  زا  دیناوتیمن  و  دوشیم ؛ هداتسرف  امش  رب 
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اَمُکِّبَر ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ِناَهِّدلاَک *  ًهَدْرَو  َْتناَکَف  ُءاَمَّسلا  ِتَّقَْشنا  اَذِإَف 

ار ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  ددرگ ! نوگلگ  باذم  نغور  نوچمه  دوش و  هتفاکش  نامسآ  هک  ماگنه  نآ  رد 

ِءَالآ ِّيَِأبَف  ٌناَج *  ٌْسنِإ َو َال  ِِهْبنَذ  ْنَع  ُلَأُْسی  ٍِذئَمْوَیَف َال  ِنَابِّذَُکت * 

ياه تمعن  نیمادک  سپ  تسا !) نشور  زیچ  همه   ) دوشیمن لاؤس  شهانگ  زا  ّنج  سنا و  زا  یسک  زور  نآ  رد  دینکیم !؟ راکنا 

یِصاَوَّنلِاب َو ُذَخُْؤیَف  ْمُهاَمیِِسب  َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر 

دنریگیم ناشیاهاپ  و  رس ، شیپ  ياهوم  زا  ار  اهنآ  و  دنوشیم ؛ هتخانش  ناشیاه  هرهچ  زا  نامرجم  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ 

ُبِّذَُکی ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ِماَْدقَْألا * 

هک تسا  یخزود  نامه  نیا  دینکیم ؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  دننکفایم !) خزود  هب  (و 

اَمُکِّبَر ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ٍنآ *  ٍمیِمَح  َْنَیب  اَهَْنَیب َو  َنُوفوُطَی  َنُومِرْجُْملا *  اَِهب 

ار ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادـک  سپ  دـندمآ ! تفر و  رد  نازوس  بآ  نآ و  ناـیم  رد  زورما  دـندرکیم ! راـکنا  ار  نآ  ناـمرجم 
راکنا

 * ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ِناَتَّنَج *  ِهِّبَر  َماَقَم  َفاَخ  ْنَِمل  َو  ِنَابِّذَُکت * 

راکنا ار  ناتراگدرورپ  ياـه  تمعن  نیمادـک  سپ  تسا ! یتشهب  غاـب  ود  دـسرتب ، شراـگدرورپ  ماـقم  زا  هک  یـسک  ياربو  دـینکیم ؟
؟ دینکیم

 * ِناَیِرْجَت ِناَْنیَع  اَمِهِیف  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ٍناَْنفَأ *  اَتاَوَذ 

يراج هشیمه  همـشچ  ود  اهنآ  رد  دـینکیم ؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياـه  تمعن  نیمادـک  تسا ! توارطرپ  ناـتخردو  اـهتمعن  ياراد 
! تسا

ِءَالآ ِّيَِأبَف  ِناَجْوَز *  ٍهَهِکاَف  ِّلُک  ْنِم  اَمِهِیف  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

ياه تمعن  نیمادک  سپ  دراد ! دوجو  عون  ود  يا  هویم  ره  زا  ود ، نآ  رد  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ 

یَنَج ٍقَْربَتْسِإ َو  ْنِم  اَُهِنئاََطب  ٍشُُرف  یَلَع  َنِیئِکَّتُم  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر 

غاب ود  نآ  هدیسر  ياه  هویم  و  مشیربا ، ابید و  زا  یئاهرتسآ  اب  دنا  هدرک  هیکت  ییاه  شرف  رب  اهنآ  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ 
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ِفْرَّطلا ُتاَرِصاَق  َّنِهِیف  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ٍناَد *  ِْنیَتَّنَْجلا 

دوخ نارسمه  هب  زج  هک  دنتسه  ینانز  نآ  رد  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  تسا ! سرتسد  رد  یتشهب 
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 * ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ٌناَج *  ْمُهَْلبَق َو َال  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل 

؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  .هتشادن  سامت  نانآ  اب  اهنیا  زا  شیپ  یّنج  سنا و  دنزرویمن ؛ قشع 

ُءاَزَج ْلَه  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ُناَجْرَْملا *  ُتُوقاَْیلا َو  َّنُهَّنَأَک 

يازج ایآ  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  دنناجرم ! توقای و  نوچمه  اهنآ 

اَمِِهنوُد ْنِم  َو  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ُناَسْحِْإلا *  َّالِإ  ِناَسْحِْإلا 

غاب ود  اهنآ ، زا  رت  نییاپ  و  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  تسا !؟ یکین  زج  یکین 

اَمُکِّبَر ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ِناَتَّماَهْدُم *  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ِناَتَّنَج * 

ياه تمعن  نیمادک  سپ  دنزبسرس ! مّرخ و  ود  ره  دینکیم ؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  .تسا  رگید  یتشهب 

 * ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ِناَتَخاَّضَن *  ِناَْنیَع  اَمِهِیف  ِنَابِّذَُکت * 

رد ؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادـک  سپ  تسا ! هدنـشوج  همـشچ  ود  اهنآ  رد  دـینکیم ؟ راکنا  ار  ناـتراگدرورپ 
اهنآ

ٌتاَْریَخ َّنِهِیف  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ٌناَّمُر *  ٌلَْخن َو  ٌهَهِکاَف َو  اَمِهِیف 

یتشهب ياه  غاب  نآ  رد  و  دـینکیم ؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادـک  سپ  ! تسا راـناو  اـمرخ  تخردو  ناوارف  ياـه  هویم 
ینانز

 * ِماَیِْخلا ِیف  ٌتاَروُصْقَم  ٌروُح  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ٌناَسِح * 

! دنروتسم یتشهب  ياه  همیخ  رد  هک  ینایروح  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ  دنیابیزو ! قلخ  وکین 

 * ٌناَج ْمُهَْلبَق َو َال  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

! هتفرگن سامت  اهنآ  اب  ناشیا  زا  شیپ  ّنج  سنا و  چیه  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  نیمادک  سپ 

* ٍناَسِح ٍّيِرَْقبَع  ٍرْضُخ َو  ٍفَْرفَر  یَلَع  َنِیئِکَّتُم  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

هدز هیکت  هدش ، هدیـشوپ  گنر  زبس  ياه  هچراپ  نیرتهب  اب  هک  ییا  هتخت  رب  نایتشهب  دینکیم ؟ راکنا  ار  راگدرورپ  تمعن  نیمادک  سپ 
دنا
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ِماَرْکِْإلا ِلَالَْجلا َو  يِذ  َکِّبَر  ُمْسا  َكَراَبَت  ِنَابِّذَُکت *  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

! وت راوگرزب  لالج و  بحاص  راگدرورپ  مان  تسا  ریذپانلاوز  تکربرپ و  دینکیم !؟ راکنا  ار  راگدرورپ  تمعن  نیمادک  سپ 
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رشحلا هروس 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

 * ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ِضْرَْألا َو  ِیف  اَم  ِتاَواَمَّسلا َو  ِیف  اَم  ِهَِّلل  َحَّبَس 

! تسا میکح  زیزع و  وا  و  دیوگیم ؛ حیبست  ادخ  يارب  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

ِلَّوَِأل ْمِهِراَیِد  ْنِم  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َجَرْخَأ  يِذَّلا  َوُه 

نامگ دنار ! نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  ناناملسم ) اب   ) دروخرب نیتسخن  رد  ار  باتک  لها  نارفاک  هک  تسا  یسک  وا 

َنِم ْمُُهنوُصُح  ْمُُهتَِعناَم  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  اوُجُرْخَی َو  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  اَم  ِرْشَْحلا 

دوشیم عنام  یهلا  باذع  زا  ار  اهنآ  ناشمکحم  ياهژِد  هک  دندرکیم  نامگ  زین  ناشدوخ  و  دنوش ، جراخ  نانآ  دیدرکیمن 

َبْعُّرلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَق  اُوبِسَتْحَی َو  َْمل  ُْثیَح  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاَتَأَف  ِهَّللا 

هک يا  هنوگب  دنکفا ، تشحو  سرت و  ناشیاهلد  رد  دمآ و  ناشغارس  هب  دندرکیمن  نامگ  هک  اجنآ  زا  دنوادخ  اّما 

 * ِراَْصبَْألا ِیلوُأ  اَی  اوُِربَتْعاَف  َنِینِمْؤُْملا  يِْدیَأ  ْمِهیِْدیَِأب َو  ْمُهَتُوُیب  َنُوبِرُْخی 

! مشچ نابحاص  يا  دیریگب  تربع  سپ  دندرکیم ؛ ناریو  نانمؤم  تسد  اب  شیوخ و  تسد  اب  ار  دوخ  ياه  هناخ 

ِیف ْمَُهل  اَْینُّدلا َو  ِیف  ْمَُهبَّذََعل  َءَالَْجلا  ُمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  ْنَأ  َْول َال  َو 

نانآ يارب  و  درکیم ؛ تازاجم  ایند  نیمه  رد  ار  اهنآ  دوب ، هتشاد  رّرقم  نانآ  رب  ار  نطو  كرت  دنوادخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و 

ِّقاَُشی ْنَم  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  اوُّقاَش  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ِراَّنلا *  ُباَذَع  ِهَرِخْآلا 

ینمشد ادخ  اب  سک  ره  و  دندرک ؛ ینمشد  شلوسر  ادخ و  اب  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا ! شتآ  باذع  زین  ترخآ  رد 

اَهوُُمتْکَرَت ْوَأ  ٍهَنِیل  ْنِم  ُْمتْعَطَق  اَم  ِباَقِْعلا *  ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  َهَّللا 

دیتشاذگاو دوخ  لاح  هب  ار  نآ  ای  دیدرک  عطق  ار  لخن  شزرااب  تخرد  ره  دراد ! يدیدش  تازاجم  ادخ  هک  دنادب )  ) دنک
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ُهَّللا َءاَفَأ  اَم  َو  َنیِقِساَْفلا *  َيِزُْخِیل  ِهَّللا َو  ِنْذِِإبَف  اَِهلوُصُأ  یَلَع  ًهَِمئاَق 

شلوسر هب  دوهی ] نانآ [  زا  ادخ  ار  هچنآ  و  دنک ! اوسر  راوخ و  ار  ناقساف  هک  دوب  نیا  يارب  و  دوب ؛ ادخ  نامرف  هب  همه 

َهَّللا َّنِکل  ٍباَکِر َو  ٍْلیَخ َو َال  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  اَمَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع 

نالوسر دنوادخ  یلو  يرتش ؛ هن  دیتخات و  یبسا  هن  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  امش  هک  تسا  يزیچ  هدیشخب )  ) هدنادرگزاب

َءاَفَأ اَم  ٌریِدَق *  ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللا  ُءاَشَی َو  ْنَم  یَلَع  ُهَلُسُر  ُطِّلَُسی 

اهیدابآ نیا  لها  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  تسا ! اناوت  زیچ  ره  رب  ادخ  و  دزاسیم ؛ ّطلسم  دهاوخب  سک  ره  رب  ار  دوخ 

َیبْرُْقلا َو يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ِهَِّللَف َو  يَرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا 

ناگدنام هار  رد  نادنمتسم و  نامیتی و  و  وا ، نادنواشیوخ  لوسر و  ادخ و  نآ  زا  دنادرگزاب ، شلوسر  هب 

ِءاَِینْغَْألا َْنَیب  ًَهلوُد  َنوُکَی  ْیَک َال  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ِنیِکاَسَْملا َو  یَماَتَْیلا َو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  هچنآ  ددرگن ! تسد  هب  تسد  امش  نادنمتورث  نایم  رد  میظع ) لاوما  نیا   ) ات تسا ،

اوُقَّتا اوُهَْتناَف َو  ُْهنَع  ْمُکاَهَن  اَم  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاَتآ  اَم  ْمُْکنِم َو 

دیزیهرپب ادخ  تفلاخم )  ) زا و  دییامن ؛ يراددوخ  هدرک  یهن  هچنآ  زا  و  دینک ) ارجا   ) دیریگب هدروآ  امش  يارب 

اوُجِرْخُأ َنیِذَّلا  َنیِرِجاَهُْملا  ِءاَرَقُْفِلل  ِباَقِْعلا *  ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا 

دوخ لاوما  هناشاک و  هناخ و  زا  هک  تسا  ینارجاهم  ناریقف  يارب  لاوما  نی  تسا ! دیدش  شرفیک  دنوادخ  هک 

َنوُرُْصنَی ًاناَوْضِر َو  ِهَّللا َو  َنِم  ًالْضَف  َنوُغَْتبَی  ْمِِهلاَْومَأ  ْمِهِراَیِد َو  ْنِم 

؛ دننکیم يرای  ار  شلوسر  ادخ و  دنبلطیم و  ار  وا  ياضر  یهلا و  لضف  هک  یلاح  رد  دندش  هدنار  نوریب 

َناَمیِْإلا َراَّدلا َو  اوُءَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو  َنُوقِداَّصلا *  ُمُه  َِکئلوُأ  َُهلوُسَر  َهَّللا َو 

دندیزگ نکسم  نارجاهم  زا  شیپ  نامیا  يارس  رد  و  هنیدم )  ) ارس نیا  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  و  دننایوگتسار ! اهنآ  و 

ًهَجاَح ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِجَی  ْمِْهَیلِإ َو َال  َرَجاَه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم 

هدش هداد  نارجاهم  هب  هچنآ  هب  يزاین  دوخ  لد  رد  و  دنرادیم ، تسود  دننک  ترجه  ناشیوس  هب  هک  ار  یناسک  و 
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َقُوی ْنَم  ٌهَصاَصَخ َو  ْمِِهب  َناَک  َْول  ْمِهِسُْفنَأ َو  یَلَع  َنوُِرثُْؤی  اُوتوُأ َو  اَّمِم 

لخب و زا  هک  یناسک  دنشاب ؛ دنمزاین  رایسب  ناشدوخ  دنچ  ره  دنرادیم  مّدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  دننکیمن و  ساسحا 

َنُولوُقَی ْمِهِدَْعب  ْنِم  اوُءاَج  َنیِذَّلا  َو  َنوُِحْلفُْملا *  ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش 

: دنیوگیم دندمآ و  اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  نینچمه ) ! ) دنناراگتسر دنا  هدش  هتشاد  زاب  شیوخ  سفن  صرح 

ِیف ْلَعْجَت  ِناَمیِْإلِاب َو َال  اَنوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناَوْخِِإل  اََنل َو  ْرِفْغا  اَنَّبَر 

يا هنیک  دسح و  نامیاهلد  رد  و  زرمایب ، دنتفرگ  یشیپ  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار  نامناردارب  ام و  اراگدرورپ ! »

َنیِذَّلا َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  ٌمیِحَر *  ٌفوُءَر  َکَّنِإ  اَنَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  الِغ  اَِنبُوُلق 

هب هتسویپ  هک  يدیدن  ار  ناقفانم  ایآ  یمیحر »! نابرهم و  وت  اراگدرورپ ، هدم ! رارق  نانمؤم  هب  تبسن 

ُْمتْجِرْخُأ ِْنَئل  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمِِهناَوْخِِإل  َنُولوُقَی  اوُقَفاَن 

میهاوخ نوریب  امش  اب  مه  ام  دننک ، نوریب  نطو ) زا   ) ار امش  هاگره  : » دنتفگیم باتک  لها  زا  ناشرافک  ناردارب 

ْمُکَّنَرُْصنََنل ُْمْتِلتُوق  ْنِإ  ًاَدبَأ َو  ًادَحَأ  ْمُکِیف  ُعیُِطن  ْمُکَعَم َو َال  َّنَجُرْخََنل 

!« دومن میهاوخ  ناتیرای  دوش ، راکیپ  امش  اب  رگا  و  درک ؛ میهاوخن  تعاطا  امش  هرابرد  ار  سک  چیه  نخس  زگره  تفر و 

ِْنَئل ْمُهَعَم َو  َنوُجُرْخَی  اوُجِرْخُأ َال  ِْنَئل  َنُوبِذاََکل *  ْمُهَّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللا  َو 

دوش راکیپ  اهنآ  اب  رگا  و  دنوریمن ، نوریب  نانآ  اب  دننک  نوریب  ار  اهنآ  رگا  دننایوگغورد ! اهنآ  هک  دهدیم  تداهش  دنوادخ 

 * َنوُرَْصُنی َُّمث َال  َرَابْدَْألا  َّنُّلَُوَیل  ْمُهوُرَصَن  ِْنَئل  ْمُهَنوُرُْصنَی َو  اُوِلتُوق َال 

! دنکیمن يرای  ار  نانآ  یسک  سپس  دننکیم ؛ رارف  هدرک  نادیم  هب  تشپ  دننک  ناشیرای  رگا  و  درک ، دنهاوخن  ناشیرای 

 * َنوُهَقْفَی ٌمْوَق َال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ِهَّللا  َنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ًهَبْهَر  ُّدَشَأ  ُْمْتنََأل 

! دننادان یهورگ  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسادخ ؛ زا  سرت  زا  شیب  اهنآ  ياهلد  رد  امش  زا  تشحو 

ْمُهَْنَیب ْمُهُسَْأب  ٍرُدُج  ِءاَرَو  ْنِم  ْوَأ  ٍهَنَّصَُحم  يًُرق  ِیف  َّالِإ  ًاعیِمَج  ْمُکَنُوِلتاَُقی  َال 

دیدش ناشدوخ  نایم  رد  ناشراکیپ  اهراوید ! تشپ  زا  ای  مکحم  ياهژد  رد  زج  دنگنجیمن  یهورگ  تروصب  امش  اب  زگره  اهنآ 
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 * َنُولِقْعَی ٌمْوَق َال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  یَّتَش  ْمُُهبُوُلق  ًاعیِمَج َو  ْمُُهبَسْحَت  ٌدیِدَش 

دننکیمن لّقعت  هک  دنتسه  یموق  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا ؛ هدنکارپ  ناشیاهلد  یلو  يرادنپیم  دّحتم  ار  اهنآ  تسا ،

 * ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  ْمِهِْرمَأ َو  َلَابَو  اُوقاَذ  ًابیِرَق  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ِلَثَمَک 

تسا كاندرد  یباذع  اهنآ  يارب  دندیشچ و  ار  دوخ  راک  خلت  معط  دندوب ، نانآ  زا  لبق  یمک  هک  تسا  یناسک  دننام  هورگ  نیا  راک 

ٌءيَِرب یِّنِإ  َلاَق  َرَفَک  اَّمَلَف  ْرُفْکا  ِناَْسنِْإِلل  َلاَق  ْذِإ  ِناَْطیَّشلا  ِلَثَمَک 

، مرازیب وت  زا  نم  : » تفگ دش  رفاک  هک  یماگنه  اّما  وش » رفاک  : » تفگ ناسنا  هب  هک  تسا  ناطیش  نوچمه  اهنآ  راک 

ِراَّنلا ِیف  اَمُهَّنَأ  اَمُهَتَِبقاَع  َناَکَف  َنیَِملاَْعلا *  َّبَر  َهَّللا  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َْکنِم 

، دوب دنهاوخ  خزود  شتآ  رد  ود  ره  هک  دش  نیا  ناشراک  ماجنارس  مراد »! میب  تسا  نایملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  زا  نم 

َهَّللا اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  َنیِِملاَّظلا *  ُءاَزَج  َِکلذ  اَهِیف َو  ِْنیَِدلاَخ 

دیزیهرپب ادخ  تفلاخم )  ) زا دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ناراکمتس ! رفیک  تسا  نیا  و  دننامیم ؛ نآ  رد  هنادواج 

 * َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  ٍدَِغل َو  ْتَمَّدَق  اَم  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو 

! تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  ادخ  هک  دیزیهرپب  ادخ  زا  و  هداتسرف ؛ شیپ  زا  زیچ  هچ  شیادرف  يارب  ات  درگنب  دیاب  سک  ره  و 

 * َنوُقِساَْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  ْمُهَسُْفنَأ  ْمُهاَْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو َال 

.دنناقساف اهنآ  درک ، راتفرگ  یشومارف  دوخ  هب  ار  اهنآ  زین  ادخ  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دیشابن  یناسک  نوچمه  و 

 * َنوُِزئاَْفلا ُمُه  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأ  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأ  ِراَّنلا َو  ُباَحْصَأ  يِوَتْسَی  َال 

! دنزوریپ راگتسر و  تشهب  باحصا  دنتسین ؛ ناسکی  نایتشهب  نایخزود و  زگره 

ِهَیْشَخ ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِشاَخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یَلَع  َنآْرُْقلا  اَذه  اَْنلَْزنَأ  َْول 

فوخ زا  دوشیم و  عشاخ  نآ  ربارب  رد  هک  يدیدیم  میدرکیم ، لزان  یهوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا 

ُهَّللا َوُه  َنوُرَّکَفَتَی *  ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  اَُهبِرْضَن  ُلاَْثمَْألا  َْکِلت  ِهَّللا َو 

ییادخ وا  دیشیدنیب ! نآ  رد  دیاش  مینزیم ، مدرم  يارب  هک  تسا  ییاه  لاثم  اهنیا  دفاکشیم ! ادخ 
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 * ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلا  َوُه  ِهَداَهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ُِملاَع  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا َال 

! تسا میحر  نامحر و  وا  و  تسا ، ناهن  راکشآ و  ياناد  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسا 

ُنِمْؤُْملا ُمَالَّسلا  ُسوُّدُْقلا  ُِکلَْملا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا َال  ُهَّللا  َوُه 

، شخب ینمیا  صقن ، بیع و  ره  زا  ملاس  كاپ ، ياورنامرف  نامه  تسین ،  يدوبعم  چیه  وا  زج  هک  ییادخ  تسوا 

 * َنوُکِرُْشی اَّمَع  ِهَّللا  َناَْحبُس  ُرِّبَکَتُْملا  ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا 

تسا هّزنم  دنهد  یم  رارق  وا  کیرش  هچنآ  زا  ادخ  و  تمظع ، یگرزب و  هتسیاش  هدننک ،  ناربج  ریذپان ،  تسکش  هریچ ،

ِیف اَم  َُهل  ُحِّبَُسی  یَنْسُْحلا  ُءاَمْسَْألا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراَْبلا  ُِقلاَْخلا  ُهَّللا  َوُه 

رد هچنآ  تسا ؛ کین  ياه  مان  وا  يارب  ریظنیب ؛)  ) يرگتروص و  هقباسیب ، يا  هدننیرفآ  قلاخ ، تسا  يدنوادخ  وا 

 . ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ِضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا َو 

.تسا میکح  زیزع و  وا  و  دنیوگیم ؛ وا  حیبست  تسا  نیمز  اهنامسآ و 

نایب اب  دندروآ و  یم  ياجب  دئادش  رد  ار  زامن  نیا  هرس ) سدق   ) یحطبا دحوم  رقاب  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 
.دندومن یم  بیغرت  نآ  ندناوخ  هب  زین  ار  نارگید  نآ ، تاکرب  راثآ و 

((. ًهَرَیِخ  )) هن دنیامن  لامعتسا  هَریخ )) (( )) ِِهتَمْحَِرب َهّللا  ُریخَتْسأ   )) رکذ رد  هک  دندوب  دیقم  و 
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ره هیلع  هّللا  تاولص  نامّزلا  بحاص  ترضح  هب  تسا  يا  هثاغتسا  نیا  هدومرف  ّبیطلا  ملک  رد  ناخیلع  دّیس  نانجلا : حیتافم  لقن  هب  انب 
: وگب تسیاب و  نامسآ  ریز  هلبقب  ور  سپ  راذگب  یهاوخ  هک  هروس  ره  دمحب و  زامن  تعکر  ود  یشاب  هک  اج 

ُُهتاکََربَو ُهَِمئاّدلا  ُُهتاوَلَصَو  ُّماْعلا  ُلِماّشلا  ُّماّتلا  ُلِماْکلا  ِهّللا  ُمالَس 

ياه تکرب  هتسویپ و  دتمم و  ياهدورد  یمومع و  هبناجهمه و  مامت و  لماک و  روطب  ادخ  مالس 

ِِهتَفیلَخَو ِهِدِالبَو  ِهِضْرَا  ِیف  ِهِِّیلَوَو  ِهّللا  ِهَّجُح  یلَع  ُهَّماّتلا  ُهَِمئاْقلا 

وا نیشناج  شیاهروشک و  ریاس  نیمز و  رد  وا  یلو  ادخ و  تجح  رب  شمامت  مات و  اجرباپ و 

ِهَْوفَّصلا ِهَْرتِْعلا َو  ِهَّیَِقب  ِهَُّوبُّنلا َو  َِهلالُس  ِهِدابِع َو  ِهِْقلَخ َو  یلَع 

ینعی هدیزگرب  رورس ) نآ   ) ترتع و هدنامیقاب  توبن و  كاپ  داژن  شناگدنب و  قلخ و  رب 

ِرِّهَطُمَو ِنآْرُْقلا  ِماکْحَا  ِنِّقَُلمَو  ِنامیِْالا  ِرِهْظُم  ِنامَّزلا َو  ِبِحاص 

هدننک كاپ  نآرق و  ماکحا  هدنهد  دای  نامیا و  هدننک  راکشآ  نامزلا و  بحاص  ترضح 

ِّيِدْهَْملا ِِمئاْقلا  ِهِّجُْحلا  ِضْرَْعلا َو  ِلوُّطلا َو  ِیف  ِلْدَْعلا  ِرِشانَو  ِضْرَْالا 

يدهم مئاق  تجح  نیمز و  يانهپ  ازارد و  رد  تلادع  هدنرتسگ  نیمز و 

ِءایِصْوَْالا ِْنب  ِّیِصَْولا  َنیِرِهاّطلا  ِهَِّمئَْالا  ِْنباَو  ِّیِضْرَْملا  ِرَظَْتنُْملا  ِمامِْالا 

ءایصوا دنزرف  یصو  هزیکاپ و  ناماما  دنزرف  هدیدنسپ و  رظتنم  ماما  نآ 

َْکیَلَع ُمالَّسلا  َنیمِوُصْعَْملا  ِهادُْهلا  ِهَِّمئَْالا  ِْنبا  ِموُصْعَْملا  يِداْهلا  َنیّیِضْرَْملا 

مدرم شخب  تزع  يا  وت  رب  مالس  موصعم  يامنهار  ناماما  دنزرف  موصعم  يامنهار  نآ  هدیدنسپ 

َنیِرفاْکلا َّلِذُم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیفَعْضَتْسُْملا  َنینِمْؤُْملا  َّزِعُم  ای 

نارفاک هدننک  راوخ  يا  وت  رب  مالس  دنرمش  ناشراوخ  ناوتان و  هک  ینمؤم 
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ِنامَّزلا َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِملاّظلا  َنیرِّبَکَتُْملا 

نامزلا بحاص  يا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس  راکمتس  شکرس و 

َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

نانمؤمریما دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

ُمالَّسلَا َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ِهَدِّیَس  ِءارْهَّزلا  َهَمِطاف  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

مالس نایناهج  نانز  يوناب  ارهز  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

ِْقلَْخلا یَلَع  ِمامِْالاَو  َنیموُصْعَْملا  ِجَجُْحلا  ِهَِّمئَْالا  َْنب  اَی  َْکیَلَع 

قلخ رب  ياوشیپ  موصعم و  ياه  تجح  نایاوشیپ و  دنزرف  يا  وت  رب 

ِهَیالَِْولا ِیف  ََکل  ٍِصلُْخم  َمالَس  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیعَمْجَا 

تیوریپ تیالو و  رد  وت  هب  نم  هناصلخم  مالس  نم  رورس  يا  وت  رب  مالس  یگمه 

َضْرَْالا ُاَلْمَت  يِذَّلا  َْتنَا  ًالِْعفَو َو  ًالْوَق  ُّيِدْهَْملا  ُمامِْالا  َکَّنَا  ُدَهْشَا 

زا رپ  ار  نیمز  هک  يراوگرزب  نآ  ییوت  رادرک و  رد  هچ  راتفگ و  رد  هچ  هتفای  هار  ياوشیپ  نآ  ییوت  هک  مهد  یهاوگ 

َلَّهَسَو َکَجَرَف  ُهّللا  َلَّجَعَف  ًارْوَجَو  ًاْملُظ  ْتَِئُلم  ام  َدَْعب  ًالْدَعَو  ًاطِْسق 

وت و جرف  رد  دنک  باتش  هک  مهاوخ  ادخ  زا  سپ  دشاب  هدش  يرگدادیب  متس و  زا  رپ  هکنآ  سپ  ینک  داد  لدع و 

ام ََکل  َزَْجنَا  َکَناوْعَا َو  َكَراْصنَا َو  َرَّثَک  َکَنامَز َو  َبَّرَق  َکَجَرْخَم َو 

هچنآ دنادرگ و  رایسب  ار  تروای  رای و  کیدزن و  ار  تروهظ  نامز  راومه و  ار  تندمآ  هار 

اوُفِعُْضتْسا َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَا  ُدیُِرن  َنیِلئاْقلا َو  ُقَدْصَا  َوُهَف  َكَدَعَو 

هک یناسک  رب  میتساوخ  ام  و   » هدومرف هک  تسا  ناگدنیوگ  نیرتوگتسار  وا  هک  اریز  دنک  افو  تاهرابرد  هدومرف  هدعو  وت  هب 

َبِحاص ای  َيالْوَم  ای  َنیثِراْولا  ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَا  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَْالا  ِیف 

بحاص يا  نم  رورس  يا  مینادرگ » ناشناثراو  مینک و  ینایاوشیپ  ار  ناشیا  میهن و  تنم  دندشیم  هدرمش  نوبز  نیمز  رد 
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:( دیوگب سپس  دنک و  رکذ  ار  دوخ  تجاح  اَذَک  اذَک و  ياجب  (و  .اذَک اذَک َو  یتَجاح  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  ِنامَّزلا 

 . تسا نیا  نیا و  متجاح  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  نامزلا 

ََکل َّنَا  یِْملِِعل  یتَجاِحب  َْکَیِلا  ُتْهَّجَوَت  ْدَقَف  اهِحاَجن  ِیف  ِیل  ْعَفْشاَف 

هب وت  تعافش  هک  منادیم  اریز  ما  هدش  هجوتم  وت  هب  شیوخ  تجاح  اب  نم  هک  اریز  شندمآرب  رد  میارب  نک  تعافش  سپ 

ِهِْرمَِاب ْمُکَّصَتْخا  ِنَم  ِّقَِحبَف  ًادوُمْحَم  ًاماقَمَو  ًَهلُوبْقَم  ًهَعافَش  ِهّللا  َْدنِع 

هدرک صوصخم  دوخ  راک  رد  ار  امش  هک  ییادخ  نامه  قح  هب  سپ  تسا  هدیدنسپ  تماقم  هتفریذپ و  ادخ  هاگرد 

َهّللا ِلَس  ُهَْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  ِهّللا  َْدنِع  ْمَُکل  يِذَّلا  ِنْاَّشلِابَو  ِهِّرِِسل  ْمُکاضَتْراَو 

يادخ زا  هک  دیراد  وا  دوخ و  نایم  ادخ  دزن  رد  امش  هک  یماقم  نادب  هدیدنسپ و  شّرِس  زار و  يارب  و 

.یَتبْرُک ِفْشَکَو  ِیتَوْعَد  َِهباِجاَو  یتَِبلَط  ِحُْجن  ِیف  یلاعَت 

.ددرگ فرطرب  مهودنا  دوش و  تباجا  میاعد  مسرب و  ما  هتساوخ  هب  نم  یهاوخب  یلاعت 

 . یلاعت هّللا  ءاشنا  دوشیم  هدروآرب  هک  یهاوخ  هچ  ره  هاوخب  و 

مّود تعکر  رد  دناوخب و  انْحَتَف » ّانِا   » ةروس دمح »  » زا دـعب  هثاغتـسا  ِزامن  نیا  لّوا  تعکر  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  دـیوگ : یّمق  ثّدـحم 
«. ِهّللا ُرْصَن  َءاَج  اَِذا  »

سدق  ) یحطبا دحوم  رقاب  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  هتخابلد  هک  دش  هدهاشم  ارارک 
تلاح اب  نامـسآ  ریز  رد  مالـس  نیا  ءادا  زامن و  نیا  هماقا  زا  سپ  هادـف ، انحاورا  رـصع  ماـما  كراـبم  دوجو  هب  ناشتالـسوت  رد  هرس )
زامن نیا  رب  دـندومن و  یم  فرطرب  ار  شترـضح  نادـنمتدارا  ناتـسود و  شیوخ و  يور  شیپ  تالکـشم  اعد ، هلان و  هآ و  کشا و 

.دنتشاد تموادم  هثاغتسا 

.دندروآ تسد  هب  هار  نیا  زا  ار  یتایانع  تاکرب و  هچ  و 
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ّمهم رایسب  ياهتجاح  ندش  هدروآرب  يایمیک  هعمج  بش  رد  نامز  ماما  زامن 

ّمهم رایسب  ياه  تجاح  ندش  هدروآرب  يایمیک  هعمج  بش  رد  نامز  ماما  زامن 
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 : دیامنیم لقن  هنوگنیا  نانجلا  حیتافم  رد  یّمق  ثّدحم 

 : تسا هدش  دراو  هسّدقم  هیحان  زا 

تعکر رد  دناوخب  زامن  تعکر  ود  دور و  دوخ  زامن  هاگیاج  هب  دنک و  لسغ  بش  فصن  زا  دـعب  هعمج  بش  دراد ، یتجاح  سک  ره 
رخآ ات  ار  دمح »  » هروس سپس  دنک  رارکت  هبترم  دص  ار  نآ  دیـسر  هک  نیعتـسن » كاّیاو  دبعن  كاّیا   » هب دناوخب  ار  دمح »  » ةروس لّوا 
هبترم تفه  ار  هدـمحبو » میظعلا  ّیبر  ناحبـس   » دور عوکر  هب  سپـس  دـناوخب ، هبترم  کـی  ار  دـیحوت »  » ةروـس نآ  زا  سپ  دـناوخب و 

لّوا تعکر  دننام  ار  مّود  تعکر  دیوگب و  هبترم  تفه  زین  ار  هدمحبو » یلعألا  ّیبر  ناحبـس   » دور و هدجـس  هب  نآ  زا  سپ  و  دیوگب ،
 : دناوخب ار  اعد  نیا  زامن  مالس  زا  سپ  دهد ، ماجنا 

َْکنِم ََکل  ُهَّجُْحلاَف  َُکْتیَصَع  ْنِا  ََکل َو  ُهَدِمْحَْملاَف  َُکتَعْطَا  ْنِا  َّمُهَّللَا 

تسا وت  زا  يراد  تجح  وت  منک  تینامرفان  رگا  تسا و  وت  نآ  زا  شیاتس  دمح و  سپ  منک  تیرادربنامرف  رگا  ایادخ 

َرَّدَق ْنَم  َناْحبُس  َرَکَش  َمَْعنَا َو  ْنَم  َناْحبُس  ُجَرَْفلا  َْکنِمَو  ُحْوَّرلا 

درک ردقم  هکنآ  تسا  هزنم  درک ، ینادردق  هداد و  تمعن  هکنآ  تسا  هزنم  شیاشگ ، تسا  وت  زا  يرای و  رهم و 

ِّبَحَا یف  َُکتْعَطَا  ْدَق  یِّناَف  َُکْتیَصَع  ُْتنُک  ْنِا  َّمُهَّللا  َرَفَغ ، َو 

نیرتبوبحم رد  مدرک  تیرادربنامرف  ضوع  رد  یلو  مدرک  ینامرفان  ار  وت  نم  رگا  ایادخ  دیزرمآ  و 
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ََکل ُعْدَا  َْمل  ًاَدلَو َو  ََکل  ْذِخَّتَا  َْمل  َِکب  ُنامیْألا  َوُه  َْکَیِلا َو  ِءایْشَْألا 

مدشن لئاق  یکیرش  تیارب  متفرگن و  يدنزرف  تیارب  هک  تسا  وت  هب  نامیا  نآ  وت و  دزن  رد  اهزیچ 

َُکْتیَصَع ْدَق  َْکیَلَع َو  ِِهب  یّنِم  ًاّنَم  َّیَلَع ال  ِِهب  َْکنِم  ًاّنَم  ًاکیِرَش 

مدرک ینامرفان  ار  وت  هکنیا  وت و  رب  نم  زا  دشاب  یتنم  هکنیا  هن  نم  رب  وت  زا  دوب  یتنم  نیا  و 

َِکتَّیِدُوبُع ْنَع  ِجُورُْخلا  ِهََرباکُملا َو ال  ِهْجَو  ِْریَغ  یلَع  یهِلا  ای 

هتفر نوریب  تیگدنب  تحت  زا  هکنیا  رطاخب  هن  دوب و  يزرودانع  ربک و  يور  زا  هن  ادخ  يا 

، ُناْطیَّشلا ِینَّلزَاَو  َياوَه ، ُْتعَطَا  ْنِکلَو  َِکتَِّیبُوبُِرل  ِدوُحُْجلا  الَو 

، دنازغل ارم  ناطیش  و  ار ، مسفن  ياوه  مدرک  يوریپ  هکلب  مشاب  هدش  رکنم  ار  تیراگدرورپ  و 

، ٍِملاظ َْریَغ  یبُونُِذبَف  ِیْنبِّذَُعت  ْنِاَف  ُنایَْبلاَو  َّیَلَع  ُهَّجُْحلا  َکَلَف 

یتسین نم  رب  راکمتس  وت  تسا و  نم  ناهانگ  رطاخب  ینک  مباذع  رگا  تسه و  نایب  تجح و  نم  رب  ار  وت  سپ 

 . ٌمیرَک ٌداوَج  َکَّنِاَف  ینْمَحْرَتَو  ِیل  ْرِفْغَت  ْنِاَو 

 . يراوگرزب هدنشخب و  وت  یتسارب  سپ  ینک  ممحر  ارم و  يزرمایب  رگا  و 

: دناوخب سپس  دیوگب و  رّرکم  ار  میرک » ای  میرک  ای   » سفن کی  هزادنا  هب  هاگنآ 

َُکلَاْسَا ٌرِذَح ، ٌِفئاخ  َْکنِم  ٍءْیَش  ُّلُکَو  ٍءْیَش ، ِّلُک  ْنِم  ًانِمآ  ای 

مهاوخ وت  زا  كانمیب  ناسرت و  وت  زا  زیچ  ره  زیچ و  ره  زا  نمیا  يا 

یلَع َیِّلَُصت  ْنَا  َْکنِم ، ٍءْیَش  ِّلُک  ِفْوَخ  َو  ٍءْیَش ، ِّلُک  ْنِم  َِکْنمَِاب 

رب یتسرف  دورد  هک  دنراد  وت  زا  زیچره  هک  یسرت  نآ  يراد و  زیچ  ره  زا  هک  یناما  نامه  هب 

يِْدلُو ِیلْهَاَو َو  یسْفَِنل  ًانامَا  ینَیِطُْعت  ْنَا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو 

نادنزرف هداوناخ و  دوخ و  يارب  یهد  یناما  نم  هب  دمحم و  لآ  دمحم و 

34  : ص

يونعم www.Ghaemiyeh.comراگدای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


ْنِم َرَذْحَا  الَو  ًادَحَا ، َفاخَا  یّتَح ال  َّیَلَع  ِهب  َتْمَْعنَا  ام  ِِرئاس  َو 

زا مشاب  هتشادن  میب  مسرتن و  ات  يا  هدومرف  اطع  نم  هب  هک  ییاهزیچ  ریاس  و 

ُلیکَْولا َمِْعنَو  ُهّللا ، اَُنبْسَحو  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ًاَدبَا ، ٍءْیَش 

تسا یلیکو  وکین  ادخ و  ار  ام  تسا  یفاک  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  وت  یتسارب  هک  زگره  يزیچ 

َِیفاک ای  َو  َنْوَعِْرف ، یسُوم  َِیفاک  ای  َو  َدوُرْمَن ، َمیهاْربِا  َِیفاک  ای 

هدننک تیافک  يا  و  نوعرف ، زا  یسوم  هدننک  تیافک  يا  و  دورمن ، زا  میهاربا  هدننک  تیافک  يا 

یلَع َیِّلَُصت  ْنَا  َُکلَاْسَا  َبازْحَْالا ، ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم 

رب یتسرف  دورد  هک  مهاوخیم  وت  زا  بازحا  رد  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  دّمحم  ترضح 

«. ٍنالُف ِْنب  ِنالُف   » َّرَش ینَیِفْکَت  ْنَاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو 

.ار نالف  رسپ  نالف  رش  نم  زا  ینک  تیافک  دّمحم و  لآ  دّمحم و 

عفد ار  وا  ررض  هک  دنک  بلط  یلاعت  قح  زا  دیوگب و  ار  وا  ردپ  مان  دسرتیم و  وا  ررض  زا  هک  ار  یـصخش  مان  نالف » نب  نالف   » ياج هب 
شتجاح دور و  هدجـس  هب  هاگنآ  دوب .  دهاوخ  ناما  رد  دسرت  یم  وا  زا  هک  یـسک  ّرـش  زا  هدننک  اعد  دنوادخ  تساوخ  هب  سپ  دیامن 

.دنک هلان  عّرضت و  یهلا  هاگرد  هب  دهاوخب و  ّلجوّزع  دنوادخ  زا  ار 

زاب شیاعد  تباجا  يارب  نامـسآ  ياهرد  هکنآ  رگم  دـنک  اعد  صالخا  اـب  دـناوخب و  ار  زاـمن  نیا  هک  تسین  ینمؤم  درم  نز و  چـیه 
.تسا مدرم  ام و  رب  دنوادخ  لضف  زا  نیا  دسر و  تباجا  هب  تقو  نامه  رد  دوش و 

35  : ص

يونعم www.Ghaemiyeh.comراگدای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


نوماریپ ناشتانایب  رد  دندوب و  دـیقم  زامن  نیا  يادا  هب  هرـس ) سدـق  ) یحطبا دـحوم  رقاب  دـمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 
ءاعد زامن و  نیا  دایز  رایـسب  شزرا  رطاخب  .دندومرف  یم  دزـشوگ  ار  نآ  تلالج  تمظع و  دـنداد و  یم  حیـضوت  اعد  نیا  ياه  هژاو 
ملاع نیا  رما  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهملا مالا  هسـسؤم  تسا ، تباـجا  هباـنا و  هبوت و  ماـگنه  هک  رحـس  تقو  هعمج و  بش  رد  مه  نآ 

سرتسد ردو  .ددرگ  رت  ناسآ  نآ  زا  هدافتـسا  اـت  دوب  هدومن  يونعم  هفحت  نیا  راـشتنا  پاـچ و  هب  مادـقا  ناـشتایح  ناـمز  رد  دـهتجم 
تاکرب راثآ و  فاصنالا  قحلا و  هک  دندومرف  ین  قیوشت  بیغرت و  لمع  نیا  هب  ار  ناشناتـسود  لحار  هیقف  اذـل آ  .دریگ  رارق  ناگمه 

.دراد یبیجع 
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تیفاع یتمالس و  نیمضت  هام  لّوا  زامن 

تیفاع یتمالس و  نیمضت  هام  لّوا  زامن 
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: تسا هدروآ  نانجلا  حیتافم  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یّمق  ثّدحم 

زا دعب  مّود  تعکر  رد  و  دـحأ » هّللا  وه  لق   » هبترم یـس  دـمح »  » زا دـعب  لّوا  تعکر  رد  دـنک ، زامن  تعکر  ود  هام » ره   » لّوا زور  رد 
.دنک یقّدصت  زامن  زا  دعب  دناوخب و  انلزنأ » ّانا   » هبترم یس  دمح » »

: دناوخب زامن  زا  دعب  هک  تسا  لقن  تایاور  ضعب  زا  درخب و  یلاعت  قح  زا  هام  نآ  رد  ار  دوخ  یتمالس  دنک  نینچ  نوچ 

ُمَْلعَیَو اُهقْزِر ، ِهَّللا  یَلَع  َّالإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَّباد  ْنِم  امَو  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

دناد یم  تسا و  ادخ  هدهع  هب  يو  يزور  هکنآ  زج  نیمز  رد  يا  هدبنج  تسین  نابرهم و  هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 

ْنِاَو ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ٍنِیبُم * ، ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک  اهَعَدْوَتْسُمَواهَّرَقَتْسُم ،

رگا نابرهم و  هدنیاشخب  يادخ  مان  هب  تسا *  نشور  یبوتکم  رد  اهنآ  همه  ار  شهاگناما  هاگرارق و 

َّدار الَف  ٍْریَِخب  َكْدُِری  ْنِاَو  َوُه ، َِّالا  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَسْمَی 

ار وا  لضف  دهاوخ  یکین  وت  يارب  رگا  وا و  زج  دناوتن  نآ  ندرک  فرطرب  سکچیه  دناسر  وت  هب  یجنر  تنحم و  ادخ 

ِمِْسب ُمیِحَّرلا * ، ُروُفَْغلا  َوُهَو  ِهِدابِع ، ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  ُبیُِصی  ِِهلْضَِفل ،

مان هب  نابرهم  هدنزرمآ  تسا  وا  شناگدنب و  زا  دهاوخ  سک  ره  هب  ار  نآ  دناسرب  هک  تسین  يا  هدننادرگزاب 

َِّالا َهَُّوق  ُهَّللا ال  َءاش  ام  ًارُْسی ، ٍرْسُع  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعْجَیَس  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا 

زج تسین  یئورین  دهاوخ  ادخ  هچنآ  دهد  رارق  یناسآ  يراوشد  زا  سپ  ادخ  يدوزب  نابرهم  هدنیاشخب  يادخ 
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ٌریَِصب َهَّللا  َّنِا  ِهَّللا ، َیِلا  يِْرمَا  ُضِّوَُفاَو  ُلیکَْولا ، َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  ِهَّللِاب ،

تسا انیب  ادخ  یتسارب  هک  ادخ  هب  ار  مراک  مراذگاو  تسا و  یلیک  وکین و  ادخ و  ار  ام  تسا  سب  ادخ  هب 

اِمل ّینِا  ِّبَر  َنیِِملاَّظلا ، ْنِم  ُْتنُک  ّیِنِا  َکَناْحبُس  َْتنَا ، َِّالا  َهِلا  ال  ِدابِْعلِاب ،

میوسب هچنادب  نم  اراگدرورپ  مناراکمتس  زا  نم  یتسارب  وت  یهزنم  تسین  وت  زج  يدوبعم  ناگدنب  هب 

.َنیثِراْولا ُْریَخ  َْتنَاَو  ًادْرَف  ِینْرَذَت  ِّبَر ال  ٌریِقَف ، ٍْریَخ  ْنِم  ََّیِلا  َْتلَْزنَا 

.یتسه ناگدنامزاب ) و   ) ناگدنرب ثرا  نیرتهب  وت  راذگم و  اهنت  ارم  اراگدرورپ  مدنمزاین  يا  هداتسرف  ریخ  زا 

هب تبظاوم  تموادم و  هرـس ) سدق  ) یحطبا دحوم  رقاب  دمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  ردـقلا  لیلج  ملاع  هرمتـسم  هریس 
.دوب هام  لوا  زامن  ندناوخ 

.دندومن و یم  لمع  هتفرگ و  ارف  دندوب  لسوت  زامن و  اعد و  رکذ و  لها  همه  هک  ینادـناخ  رد  یکدوک و  نس  زا  ار  همانرب  نیا  ناشیا 
مهم رما  نیا  هب  ار  ناشناتـسود  نادنمتدارا و  دنتـسناد و  یم  هام  ره  رد  تاریخ  وتیفاع  ءاشنم  ار  نآ  دنتـشاد و  رما  نیا  هب  یبیجع  دیقت 

.دندومرف یم  شرافس 
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دئادش ةدننک  فرطرب  شیاشگ و  ۀلیسو  اضر  ماما  زا  جرف  نأّشلا  میظع  ياعد 
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هیلع اضر  ماما  ترـضح  جـجحلا  نماث  تکرب  اب  دوجو  زا  نأّشلا  میظع  ياـعد  نیا  هعماجلا (1) هّیوضّرلا  هفیحّصلا  فیرـش  باتک  رد 
.تسا هدش  تیاور  مالسلا 

: دنکیم لقن  مق  اهیلع  هللا  مالس  ءارهّزلا  هعماج  دیتاسا  زا  یکی  ... 

ياعد نیا  هیلع  هللا  ناوضر  یحطبا  دّحوم  رقاب  دّمحم  دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هّللا  هیآ  ترـضح  راوگرزب  ملاع  لاحترا  زا  دعب  ًاریخا 
هب دوخ  اب  ار  مالـسلا ) هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  ياهاعد  زا  جرف ، ياعد  هب  تسا  فورعم  دـیراد و  ور  شیپ  هک   ) فیرش

.مداد ناشن  نانآ  هب  ار  اعد  نیا  ةدش  پاچ  ةوزج  مدرک و  تبحص  نآ  دروم  رد  مدرب و  مالسلا  هیلع  يدهملا  راصنا  یگتفه  ۀسلج 

نآ یبش  .مدـش  لّسوتم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  متـشاد  هک  یلکـشم  ّلح  يارب  نم  دـیوگیم : نانک  هیرگ  نایم  نآ  رد  یمناـخ 
: دندومرف نم  هب  مدید ، ایؤر  ملاع  رد  هّمئالا : داوج  ترضح  هارمه  هب  ار  ترضح 
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جاحیمظعلا هّللا  هیآ  ترضح  موحرم  فارشا  اب  تسا و  هّمئأو »: ءایبنا  ةروثأم  ۀیعدأ  فئاحص   » ۀعوسوم مشش  دلج  باتک  نیا  . 17 - 1
.تسا هدیدرگ  رشتنم  قیقحت و  مالسلا  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  رد  یحطبا  دّحوم  رقاب  دّمحم  دّیس 
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تمعن نیا  رب  ار  ادـخ  متفاـی و  ار  نآ  زورما  هک  مدوـب  اـعد  نیا  يوجتـسج  رد  زور  نآ  زا  نم  ناوـخب و  زور  هدراـهچ  ار  جرف  ياـعد 
.مرازگساپس

ۀمه يارب  ار  یهلا  ۀعـساو  نارفغ  تمحر و  میئامن و  هّیدـه  تاـنمؤم  نینمؤم و  هب  ار  نأـشلا  میظع  ياـعد  نیا  هک  میدـش  نآ  رب  اذـل ،
دّحوم رقاب  دّـمحم  دّیـس  جاح  یمظعلا  هّللا  تیآ  قّقحم  ۀـمالع  موحرم  گرزب  ثّدـحم  هّصاخ  تیبلا : لها  ثارت  نارـشان  ناـظفاح و 

.مینک تلئسم  هیلع  هللا  ناوضر  یحطبا 

هیاس رد  ار  یهلا  نارکیب  فاطلاو  دـنربب ، لـماک  هرهب  نآ  زا  دـنزرون و  تلفغ  گرزب  هیامرـس  نیا  زا  لّـسوت  اـعد و  لـها  تسا  دـیما 
.دنیامن (1) دوخ  بیصن  تراهط : تمصع و  تیب  لها  يالاو  فراعم 

43  : ص

.یناهفصا يداّجس  دّمحم  دّیس  شیاشگ ، ۀلیسو  جرف ، نأشلا  میظع  ياعد  . 18 - 1

يونعم www.Ghaemiyeh.comراگدای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 55 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12224/AKS BARNAMEH/#content_note_43_1
http://www.ghaemiyeh.com


: یناوخیم ار  اعد  نیا  یتفگ  ار  زامن  مالس  نوچ  تجاح ، زامن  تعکر  ود  ندناوخ  زا  دعب 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

، ِْقلَْخلا ُِقلاخ  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا 

یتسه هدننیرفآ  تسین ،  شیارب  یکیرش  تسا و  هناگی  وا  تسین ،  دنوادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ 

، ًانَکَس ِْلیَّللا  ُلِعاج  َو  ِحابْصِْالا ، ُِقلاف  َو  ِقْزِّرلا ، ُمِساق  َو 

، شمارآ هیام  ار  بش  و  تسا ،  نآ ) هدننک  راکشآو   ) حبص هدنفاکش  و  تسا ،  يزور  هدننک  میسقت  و 

َهِلا ال  ِمیلَْعلا ، ِزیزَْعلا  ُریدْقَت  َِکلذ  ًانابْسُح  ِرَمَْقلا  ِسْمَّشلا َو  َو 

 ، تسا اناد  دنمورین  صخش  يریگهزادنا  نآ ،  هداد ،  رارق  اهزور ) باسح  و   ) ندرمش هلیسو  ار  هام  دیشروخ و  و 

ُُهلوُسَر ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْشَا  .ُمیِکَْحلا َو  ُزیزَْعلا  َوُه  اَِّلا 

، تسا وا  هداتسرف  هدنب و  دّمحم  ترضح )  ) هک مهدیم  یهاوگ  .تسا و  میکح  زیزع و  وا  تسین  وا  زج  ییادخ 

ُُهتَّصاخ ُُهتَِصلاخ َو  َو  ُُهبِیبَح ، ُهُّیِفَص َو  ُُهلِیلَخ َو  ُهُِّیبَن َو  ُهُِّیلَو َو  َو 

صوصخم ماقم  شناگدیرفآ  نایم  زا  و  تسوا ، صلخم  تسود  و  هدیزگرب ، رای و  و  تسا ، وا  ربمایپ  رازگراک و  و 

ِّقَْحلا ِنید  يدُْهلِاب َو  ُهَلَسْرَا   » ِهیْحَو یلَع  ُُهنیمَا  َو  هِْقلَخ ، ْنِم 

ار وا  ات  تسا ،  هداتسرف  قح  نییآ  نید و  تیاده و  هب  ار  وا  .تسا  شیحو  رب  وا  رادتناما  و  دراد ، يا  هژیو  و 

ًاریذَن ًاریَشب َو  َنوُکِرْشُْملا » َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  َیلَع  ُهَرِهُْظِیل 

میبو هدنهد  تراشب  ادخ  نامرف  هب  وا  دشابن ، اهنآ  دنیآشوخو  دندنسپن  ناکرشم  هچرگ  دنادرگ  زوریپ  نایدا  مامت  رب 

یلَع ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَص  ًارِینُم ، ًاجارِس  َو  ِهنْذِِاب ، ِهّللا  َیِلا  ًایِعاد  َو 

شتیب لها  وا و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  تسا ،  شخب  ینشور  غارچو  تسوا ،  يوسب  هدننک  توعد  هدنهد و 
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ًاریِهْطَت ْمُهَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا ، ُمُْهنَع  ُهّللا  َبَهْذَا  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَا 

.تسا هدینادرگ  هزیکاپ  كاپ و  ار  نانآ  هدومن و  رود  ناشدوجو  زا  ار  يدیلپ  یگدولآ و  هنوگره  ادخ  هک  داب 

ْدَق َنیراّبَْجلا  َّلِذُم  َو  َنینِمْؤُْملا ، َّزِعُم  َو  ٍلِیلَذ ، ِّلُک  َيِّوَقُم  ای 

هک دنگوس  وت  ّقح  هب  نایوگ ، روز  هدننک  لیلذ  و  نامیا ، لها  هب  هدنهد  تّزع  و  هدش ؛ راوخ  ره  هب  هدنهد  ورین  يا 

.َنیمِحاَّرلا َمَحْرَا  ای  ِنَع  یّ ْجِّرَفَف  ُدوُهْجَمْلا ، یِّنِم  َغََلب  َکِّقَح  َو 

.رتنابرهم نانابرهم  همه  زا  يا  نک ، داجیا  مراک  رد  یشیاشگ  سپ  ما ، هداتفا  تقشم  هب  هدیسر و  تیاهن  هب  نم  شالت 

ُراّبَج ای  َجَرَْفلَا  ُزیِزَع  ای  َجَرَْفلَا  ُمیِرَک  ای  َجَرَْفلَا  ُجِّرَفُم  ای 

، دنمتردق يا  شیاشگ ؛ دنمورین ، يا  شیاشگ ؛ راوگرزب ، يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  شیاشگ  يا 

َجَرَْفلَا ُلِیلَج  ای  َجَرَْفلَا  ُمیِحَر  ای  َجَرَْفلَا  ُنمْحَر  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ هبترم ،  گرزب  يا  شیاشگ ؛ نابرهم ،  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  محر  يا  شیاشگ ؛

ُلیِقُم ای  َجَرَْفلَا  ُلِینُم  ای  َجَرَْفلَا  ُلیِفَک  ای  َجَرَْفلَا  ُلیِمَج  ای 

 ، هدنریگ هدیدان  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  رادروخرب  يا  شیاشگ ؛ روما ، رادهدهع  يا  شیاشگ ؛ تریس ،  وکین  يا 

َجَرَْفلَا ُرِینُم  ای  َجَرَْفلَا  ُرِیبَخ  ای  َجَرَْفلَا  ُریُِجم  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ شخب ،  ینشور  يا  شیاشگ ؛ هاگآ ،  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  هانپ  يا  شیاشگ ؛

ُرِیبَک ای  َجَرَْفلَا  ُلیُِحم  ای  َجَرَْفلَا  ُلیِدُم  ای  َجَرَْفلَا  ُغِّلَبُم  ای 

 ، گرزب يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  نوگرگد  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  تلود  يا  شیاشگ ؛ هدنناسر ،  يا 

َجَرَْفلَا َُّرب  ای  َجَرَْفلَا  ُریَِصب  ای  َجَرَْفلَا  ُریدَق  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ راکوکین ، يا  شیاشگ ؛ انیب ، يا  شیاشگ ؛ اناوت ، يا  شیاشگ ؛

ُرِهاظ ای  َجَرَْفلَا  ُرِهاق  ای  َجَرَْفلَا  ُرِهاط  ای  َجَرَْفلَا  ُرْهُط  ای 

، راکشآ يا  شیاشگ ؛ هدنوش ،  هریچ  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  كاپ  يا  شیاشگ ؛ كاپ ،  يا 
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َجَرَْفلَا ُطیُِحم  ای  َجَرَْفلَا ، ُِرت  اسای  َجَرَْفلَا ، ُنِطاب  ای  َجَرَْفلَا ،

؛ شیاشگ هدنریگربرد ،  يا  شیاشگ ؛ هدنناشوپ ،  يا  شیاشگ ؛ ناهنپ ،  يا  شیاشگ ؛

ُبیرَق ای  َجَرَْفلَا  ُرِّبَجَتُم  ای  َجَرَْفلَا  ُظیفَح  ای  َجَرَْفلَا  ُرِدَتْقُم  ای 

 ، کیدزن يا  شیاشگ ؛ دنمتردق ، يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  ظفح  يا  شیاشگ ؛ دنمناوت ، يا 

َجَرَْفلَا ُدیِجَم  ای  َجَرَْفلَا  ُدیِمَح  ای  َجَرَْفلَا  ُدوُدَو  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ دنمهوکش ، يا  شیاشگ ؛ هدوتس ،  يا  شیاشگ ؛ رادتسود ، يا  شیاشگ ؛

ُنِسُْحم ای  َجَرَْفلَا  ُدیِهَش  ای  َجَرَْفلَا  ُدیِعُم  ای  َجَرَْفلَا  ُئِْدبُم  ای 

 ، هدننک ناسحا  يا  شیاشگ ؛ هاوگ ،  يا  شیاشگ ؛ هدننادرگزاب ،  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  زاغآ  يا 

َجَرَْفلَا ُلِضْفُم  ای  َجَرَْفلَا  ُمِْعنُم  ای  َجَرَْفلَا  ُلِمُْجم  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ شخب ،  ینوزفا  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  تمعن  يا  شیاشگ ؛ راکوکین ، يا  شیاشگ ؛

ُلِسُْرم ای  َجَرَْفلَا  ُيِداه  ای  َجَرَْفلَا  ُطِساب  ای  َجَرَْفلَا  ُِضباق  ای 

 ، هدنتسرف يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  تیاده  يا  شیاشگ ؛ هدننارتسگ ،  يا  شیاشگ ؛ هدنریگ ،  يا 

َجَرَْفلَا یقاب  ای  َجَرَْفلَا  ُِعفار  ای  َجَرَْفلَا  ُِعفاد  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ راگدنام ، يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  فرطرب  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  رود  يا  شیاشگ ؛

ُباّوَت ای  َجَرَْفلَا  ُباّهَو  ای  َجَرَْفلَا  ُقاّلَخ  ای  َجَرَْفلَا  یقاو  ای 

، ریذپهبوت يا  شیاشگ ؛ هدنشخب ،  يا  شیاشگ ؛ هدننیرفآ ،  يا  شیاشگ ؛ هدنرادهگن ،  يا 

َجَرَْفلَا ُحاتُْرم  ای  َجَرَْفلَا  ُحاَّفَن  ای  َجَرَْفلَا  ُحاّتَف  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ شخب ،  یتحار  يا  شیاشگ ؛ تمحر ،  هدنزو  يا  شیاشگ ؛ هدنیاشگ ،  يا  شیاشگ ؛

ِیفاک ای  َجَرَْفلَا  ُفوُطَع  ای  َجَرَْفلَا  ُفوُؤَر  ای  َجَرَْفلَا  ُعاّفَن  ای 

 ، هدننک تیافک  يا  شیاشگ ؛ ّتبحم ،  اب  يا  شیاشگ ؛ نابرهم ،  رایسب  يا  شیاشگ ؛ هدنناسر ،  دوس  رایسب  يا 
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َجَرَْفلَا ِیفاکُم  ای  َجَرَْفلَا  ِیفاعُم  ای  َجَرَْفلَا  ِیفاش  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ هدنهد ،  شاداپ  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  تیفاع  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  افش  يا  شیاشگ ؛

ُرِّبَکَتُم ای  َجَرَْفلَا  ُمالَس  ای  َجَرَْفلَا  ُنِْمیَهُم  ای  َجَرَْفلَا  ُِّیفَو  ای 

، تمظع تعفر و  بحاص  يا  شیاشگ ؛ شخب ،  یتمالس  يا  شیاشگ ؛ نابهگن ،  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  افو  يا 

َجَرَْفلَا ُدَمَص  ای  َجَرَْفلَا  ُدَحَا  ای  َجَرَْفلَا  ُنِمُْؤم  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ زاینیب ، يا  شیاشگ ؛ اتکی ، يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  ینمیا  يا  شیاشگ ؛

ُْرتَو ای  َجَرَْفلَا  ُدْرَف  ای  َجَرَْفلَا  ُرِّبَدُم  ای  َجَرَْفلَا  ُرُون  ای 

، اهنت يا  شیاشگ ؛ درف ، يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  ریبدت  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  ینشور  يا 

َجَرَْفلَا ُثِعاب  ای  َجَرَْفلَا  ُِسنُوم  ای  َجَرَْفلَا  ُرِصان  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ هدنزیگنارب ،  يا  شیاشگ ؛ سنوم ،  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  يرای  يا  شیاشگ ؛

ُئِراب ای  َجَرَْفلَا  ُمِکاح  ای  َجَرَْفلَا  ُِملاع  ای  َجَرَْفلَا  ُثِراو  ای 

 ، هدنروآ دوجو  هب  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  مکح  يا  شیاشگ ؛ اناد ، يا  شیاشگ ؛ هدنرب ،  ثرا  يا 

َجَرَْفلَا ُبیُِجم  ای  َجَرَْفلَا  ُرِّوَصُم  ای  َجَرَْفلَا  ِیلاعَتُم  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ هدننک ،  تباجا  يا  شیاشگ ؛ نیرفآ ،  تروص  يا  شیاشگ ؛ هبترم ،  دنلب  يا  شیاشگ ؛

ُمیِکَح ای  َجَرَْفلَا  ُمِیلَع  ای  َجَرَْفلَا  ُِمئاد  ای  َجَرَْفلَا  ُِمئاق  ای 

 ، تمکح بحاص  يا  شیاشگ ؛ اناد ، رایسب  يا  شیاشگ ؛ نادواج ،  يا  شیاشگ ؛ هدنراد ،  اپرب  يا 

َجَرَْفلَا ُّراس  ای  َجَرَْفلَا  ُّراب  ای  َجَرَْفلَا  ُداوَج  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ هدننک ،  دونشخ  يا  شیاشگ ؛ راک ، وکین  يا  شیاشگ ؛ ششخب ،  دوج و  هدنراد  يا  شیاشگ ؛

ُناّنَح ای  َجَرَْفلَا  ُناّیَد  ای  َجَرَْفلَا  ُلِضاف  ای  َجَرَْفلَا  ُلْدَع  ای 

زوسلد رایسب  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  ازج  يا  شیاشگ ؛ يرترب ،  لضف و  بحاص  يا  شیاشگ ؛ هشیپ ،  تلادع  يا 
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َجَرَْفلَا ُّیِفَخ  ای  َجَرَْفلَا  ُعیِمَس  ای  َجَرَْفلَا  ُناّنَم  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ ناهنپ ،  يا  شیاشگ ؛ اونش ، يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  فطل  دایز  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  محر  و 

ُمیِدَق ای  َجَرَْفلَا  ُِرفاغ  ای  َجَرَْفلَا  ُرِشانای  َجَرَْفلَا  ُنیِعُم  ای 

، زاغآیب يا  شیاشگ ؛ هدنزرمآ ،  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  هدنکارپ  يا  شیاشگ ؛ راکددم ، يا 

َجَرَْفلَا ُتیِمُم  ای  َجَرَْفلَا  ُرِّسَیُم  ای  َجَرَْفلَا  ُلِّهَسُم  ای  َجَرَْفلَا 

َجَرَْفلَا ُتیِمُم  ای  َجَرَْفلَا  ُرِّسَیُم  ای  َجَرَْفلَا  ُلِّهَسُم  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ هدنناریم ،  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  ناسآ  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  راومه  يا  شیاشگ ؛

ُبِّبَسُم ای  َجَرَْفلَا  ُقِزار  ای  َجَرَْفلَا  ُِعفانای  َجَرَْفلَا  ِییُْحم  ای 

، زاس ببس  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  يزور  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  هدیاف  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  هدنز  يا 

َجَرَْفلَا ِینْقُم  ای  َجَرَْفلَا  ِینْغُم  ای  َجَرَْفلَا  ُثیِغُم  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ هدننک ،  ینقم  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  زاینیب  يا  شیاشگ ؛ سر ،  دایرف  يا  شیاشگ ؛

ُِرباج ای  َجَرَْفلَا  ُرِضاح  ای  َجَرَْفلَا  ُدِصار  ای  َجَرَْفلَا  ُِقلاخ  ای 

 ، هدننک ناربج  يا  شیاشگ ؛ هدنراد ،  روضح  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  نیمک  يا  شیاشگ ؛ هدننیرفآ ،  يا 

َجَرَْفلَا ُثایِغ  ای  َجَرَْفلَا  ُدیِدَش  ای  َجَرَْفلَا  ُِظفاح  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ سرداد ،  يا  شیاشگ ؛ هدنریگتخس ،  يا  شیاشگ ؛ هدنرادهگن ،  يا  شیاشگ ؛

ُّیَح ای  َجَرَْفلَا  ُمیظَع  ای  َجَرَْفلَا  ُهّللَا  ای  َجَرَْفلَا  ُِذئاع  ای 

 ، هدنز يا  شیاشگ ؛ تمظعاب ،  يا  شیاشگ ؛ دنوادخ ، يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،  هانپ  يا 

َجَرَْفلَا ُّبَر  ای  َجَرَْفلَا  ِیلاع  ای  َجَرَْفلَا  ُموُّیَق  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ راگدرورپ ، يا  شیاشگ ؛ رترب ، يا  شیاشگ ؛ هدنراد ،  اپ  هب  يا  شیاشگ ؛

ُّینَغ ای  َجَرَْفلَا  ُّلَجَا  ای  َجَرَْفلَا  ُّزَعَا  ای  َجَرَْفلَا  ُمَظْعَا  ای 
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َجَرَْفلَا ُلَّوَا  ای  َجَرَْفلَا  ُِّیلَزَا  ای  َجَرَْفلَا  ُرَبْکَا  ای  َجَرَْفلَا 

، ادتبا نودب  تسخن  يا  شیاشگ ؛ یگشیمه ،  يا  شیاشگ ؛ رتگرزب ، يا  شیاشگ ؛

ُنیِقَی ای  َجَرَْفلَا  ُنِیبُم  ای  َجَرَْفلَا  ُّقَح  ای  َجَرَْفلَا  ُرِخآ  ای 

ههبش نودب  نیقی  يا  شیاشگ ؛ راکشآ ، يا  شیاشگ ؛ قلطم ، ّقح  يا  شیاشگ ؛ تیاهن ، نودب  رخآ  يا  شیاشگ ؛

َجَرَْفلَا ُسِّدَقَتُم  ای  َجَرَْفلَا  ُسوُُّدق  ای  َجَرَْفلَا  ُِکلام  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ صقن ، هنوگره  زا  كاپ  يا  شیاشگ ؛ بیع ، هنوگره  زا  هّزنم  يا  شیاشگ ؛ رایتخا ، بحاص  يا  شیاشگ ؛

ُّدِمُم ای  َجَرَْفلَا  ُدِّحَوَتُم  ای  َجَرَْفلَا  ُدَحَا  ای  َجَرَْفلَا  ُدِحاو  ای 

 ، هدنهد همادا  يا  شیاشگ ؛ هناگی ،  يا  شیاشگ ؛ اتمهیب ، يا  شیاشگ ؛ اتکی ، يا 

َجَرَْفلَا ُلِّضَفُم  ای  َجَرَْفلَا  ُمیِحَر  ای  َجَرَْفلَا  ُراّهَق  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ هدنهد ،  يرترب  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  محر  يا  شیاشگ ؛ هبلغ ،  رهق و  بحاص  يا  شیاشگ ؛

ُمِّلَعُم ای  َجَرَْفلَا  ُمِرْکُم  ای  َجَرَْفلَا  ُمِصاق  ای  َجَرَْفلَا  ُمِّحَرَتُم  ای 

 ، هدنزومآ يا  شیاشگ ؛ هدنراد ،  یمارگ  يا  شیاشگ ؛ هدننکش ،  مهرد  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  محّرت  يا 

َجَرَْفلَا ِیفاو  ای  َجَرَْفلَا  یِّکَُزم  ای  َجَرَْفلَا  یفَطْصُم  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ هدننک ،  افو  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  كاپ  يا  شیاشگ ؛ هدننیزگرب ،  يا  شیاشگ ؛

ُّوُجْرَم ای  َجَرَْفلَا  یِعاد  ای  َجَرَْفلَا  ُفِّرَصُم  ای  َجَرَْفلَا  ُفِشاک  ای 

، دیما هیام  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  توعد  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  نوگرگد  يا  شیاشگ ؛ هودنا ،)  ) هدننک فرطرب  يا 

َجَرَْفلَا ُکِیلَم  ای  َجَرَْفلَا  ُِحتاف  ای  َجَرَْفلَا  ُزِواجَتُم  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ یتسه ،  هدنراد  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  حتف  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  تشذگ  يا  شیاشگ ؛

ُدِّیَُؤم ای  َجَرَْفلَا  ُدِّهَمُم  ای  َجَرَْفلَا  ُفِّلَُؤم  ای  َجَرَْفلَا  ُرِّدَقُم  ای 

 ، هدننک دییأت  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  هدامآ  يا  شیاشگ ؛ هدنروآدرگ ،  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  يریگهزادنا  يا 
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َجَرَْفلَا ُقِّدَصُم  ای  َجَرَْفلَا  ُقِداص  ای  َجَرَْفلَا  ُدِهاش  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ هدننک ،  قیدصت  يا  شیاشگ ؛ وگتسار ، يا  شیاشگ ؛ هاوگ ،  يا  شیاشگ ؛

ُفیَِطل ای  َجَرَْفلَا  ُنْوَع  ای  َجَرَْفلَا  ُِقباس  ای  َجَرَْفلَا  ُكِرْدُم  ای 

 ، هدننک فطل  يا  شیاشگ ؛ هدنهدیرای ،  يا  شیاشگ ؛ هدنریگ ،  تقبس  يا  شیاشگ ؛ هدنبایرد ،  يا 

َجَرَْفلَا ِینْفُم  ای  َجَرَْفلَا  ُرِطاف  ای  َجَرَْفلَا  ُبِیقَر  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ هدنرب ،  نیب  زا  يا  شیاشگ ؛ هدنروآ ،  دیدپ  يا  شیاشگ ؛ نابهدید ،  بقارم و  يا  شیاشگ ؛

ُّوُعْدَم ای  َجَرَْفلَا  ُدُوبعَم  ای  َجَرَْفلَا  ُدِّجَمُم  ای  َجَرَْفلَا  ُرِّخَسُم  ای 

 ، هدش هدناوخ  يا  شیاشگ ؛ هدش ،  شتسرپ  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  دنمهوکش  يا  شیاشگ ؛ هدننک ،  ریخست  يا 

َجَرَْفلَا ُأَجَْتُلم  ای  َجَرَْفلَا  ُناعَتْسُم  ای  َجَرَْفلَا  ُبوُهْرَم  ای  َجَرَْفلَا 

؛ شیاشگ هدنهد ،  هانپ  يا  شیاشگ ؛ ناسر ،  يرای  يا  شیاشگ ؛ كانسرت ،  يا  شیاشگ ؛

.ِمارْکِْالاَو ِلالَْجلا  اَذ  ای  َجَرَْفلَا  ُهَّدُع  ای  َجَرَْفلَا  ُفْهَک  ای 

 . يراوگرزبو یگرزب  بحاص  يا  شیاشگ ؛ گرب ، زاس و  هیامرس و  يا  شیاشگ ؛ هاگهانپ ، يا 

ِّقَِحبَو اْیلُْعلا  ِتاِملَْکلاَو  ینْسُْحلا  ِءامْسَْالا  ِهِذه  ِّقَِحب  َّمُهّللَا 

( دیحوت هروس   ) ّقح هب  و  هبترم ،  دنلب  تاملک  و  وکین ، ياه  مان  نیا  ّقح  هب  ادنوادخ 

 * ُدَمَّصلا ُهّللا  ٌدَحَا *  ُهّللا  َوُه  ُْلق  ِمیحَّرلا *  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  »

 * تسا زاینیب  دنوادخ  اتکی *  تسا  يدنوادخ  وا  وگب  نابرهم *  هدنشخب  دنوادخ  مانب  »

َّوُدَع ِْکلْهَا  ٌدَحَا » ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی *  َْملَو  ِْدلَی  َْمل 

نمشد دشابیمن ،» وا  هیبش  سک  چیه  و  هدشن *  ّدلوتم  يزیچ  وا  زا  هتفاین و  ّدلوت 

ُّوُدَعَو هّللا  ُّوُدَع  ٌنالُف  َناک  ْنِا  َّمُهّللَا  .ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو 

نمشد وادخ  نمشد  ینالف  رگا  ادنوادخ ! .نک  دوبان  ناسرب و  تکاله  هب  ار  دّمحم  لآ  دّمحم و 
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ِِهتَعیشَو ِهتَّیَّرُذَو  ِهْتَیب  ِلْهَاَو  ِهلآ ، ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَص  ِهّللا  ِلوُسَر 

، دشاب شنایعیش  نادنزرف و  ترضح و  نآ  تیب  لها  نمشد )  ) داب و وا  لآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ  لوسر 

ِءامَّسلا َنِم  ًانابْسُح  ِْهیَلَع  ْلِْزنَاَف  ًالِطاب  یعَّدا  ًاّقَح َو  َدَحَج 

يروف یباذع  نامسآ و  زا  يا  هقعاص  وا  رب  تسا ،  هدومن  اعّدا  ار  یلطاب  و  هدرک ،  راکنا  ار  یّقح 

َنیِفئاْخلا َنامَاَو  َنیَملاْعلا  َّبَر  َنیمآ  َنیمآ  َنیمآ  ًالِجاع  ًاباذَع  َو 

 ، ناکانمیب شخب  ینمیا  و  نایناهج ،  راگدرورپ  نک  تباجا  نک ،  تباجا  نک ،  تباجا  نادرگ ،  لزان 

َِکتَِکئالَم ِّقَِحب  یِهِلا  ای  اْنثِغَاَو  ِهَجاْحلا  ِهِذه  ِیف  انْکِردَا 

ناگتشرف ّقح  هب  نم ؛ يادخ  يا  سرب  ام  دایرف  هب  و  بایرد ،  تجاح  نیا  دروم  رد  ار  ام 

َکِِّیبَن ِهَعافَِشبَو  َنیرَّهَطُْملا  َنیلَسْرُْملا  َِکئاِیْبنَاَو  َنیبَّرَقُْملا 

( ترضح  ) تربمایپ تعافش  هب  و  تکاپ ،  هدش  هداتسرف  ناربمایپ  تبّرقم و 

.ِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم 

.داب وا  لآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم 

، ِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَِنب  َْکَیِلا  ُهَّجَوَتَا  یِّنِا  َّمُهّللَا 

منکیم ادیپ  هّجوت  وت  يوس  هب  داب  وا  لآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم  ترضح )  ) تربمایپ هطساو  هب  نم  ادنوادخ ؛

َِکب انْهَّجَوَت  اَّنِا  ِهَمْحَّرلا  َماِما  ای  ِهّللا ، َلوُسَر  ای  ِمِساْقلا  َابَا  ای 

ادخ يوس  هب  وت  هطساو  هب  ام  تمحر ؛ ياوشیپ  يا  ادخ ، لوسر  يا  مساقلاوبا ،  يا 

َكاْنمَّدَق ِهّللا َو  َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْسا  ِهّللا َو  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَت  ِهّللا َو  َیِلا 

شیپاشیپ و  هدینادرگ ،  دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و  هدروآ ،  يور 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب 

 . نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میا ،  هتشاد  مّدقم  نام  ياه  تجاح 
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َهَّجُح ای  َنینِمْؤُْملا  َریمَا  ای  ٍِبلاط ، ِیبَا  َْنب  َّیلَع  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای 

تّجح يا  نانمؤم ،  ریما  يا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  يا  نسحلا ،  ابا  يا 

ِهّللا َیِلا  َِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  هِْقلَخ ، یلَع  ِهّللا 

 ، هدروآ يور  ادخ  يوس  هب  وت  هطساو  هب  ام  ام ، رالاس  رورس و  يا  شناگدیرفآ ؛ رب  دنوادخ 

َْنَیب َكاْنمَّدَقَو  ِهّللا  َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْسا  ِهّللا َو  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو 

شیپاشیپ و  هدینادرگ ،  دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهّللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی 

.نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میاه ،  تشاد  مّدقم  نامیاه  تجاح 

انَتالْوَمَو انَتَدِّیَس  ای  ِهّللا ، ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِءارْهَّزلا ، َهَمِطاف  ای 

وت هطساو  هب  ام  ام ، يالوم  رورس و  يا  ادخ ؛ لوسر  رتخد  يا  ارهز ؛ همطاف  يا 

انْعَفْشتْساَو ِهّللا ، َیِلا  ِِکب  اْنلَّسَوَتَو  ِهّللا ، َیِلا  ِِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا 

 ، هدینادرگ دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و  هدروآ ،  يور  ادخ  يوس  هب 

ِهّللا َْدنِع  ًهَهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  ِكاْنمَّدَقَو  ِهّللا  َیِلا  ِِکب 

؛ ادخ دزن  دنموربآ  يا  میا ،  هتشاد  مّدقم  نامیاه  تجاح  شیپاشیپ  و 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  یِعَفْشا 

.نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب 

َهَّجُح ای  ِهّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍّیلَع ، َْنب  َنَسَح  ای  ٍدَّمَُحم ، ابَا  ای 

تّجح يا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  یلع ؛ نب  نسح  يا  دّمحم ؛ ابا  يا 

ِهّللا َیِلا  َِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  هِْقلَخ ، یلَع  ِهّللا 

ادخ يوس  هب  وت  هطساو  هب  ام  ام ، رالاس  رورس و  يا  شناگدیرفآ ؛ رب  دنوادخ 
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َْنَیب َكاْنمَّدَقَو  ِهّللا  َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  ِهّللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو 

شیپاشیپ و  هدینادرگ ،  دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و  هدروآ ،  يور 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی 

.نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میا ،  هتشاد  مّدقم  نامیاه  تجاح 

ای ِهّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍِّیلَع ، َْنب  َْنیَسُح  ای  ِهّللا ، ِْدبَع  ابَا  ای 

، ادخ لوسر  دنزرف  يا  یلع ؛ نب  نیسح  يا  هللادبع  ابا  يا 

َیِلا َِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  هِْقلَخ ، یلَع  ِهّللا  َهَّجُح 

ادخ يوس  هب  وت  هطساو  هب  ام  ام ، رالاس  رورس و  يا  شناگدیرفآ ؛ رب  دنوادخ  تّجح  يا 

َكاْنمَّدَقَو ِهّللا ، َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  ِهّللا ، َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  ِهّللا ،

 ، هدینادرگ دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و  هدروآ ،  يور 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب 

.نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میا ، هتشاد  مّدقم  نامیاه  تجاح  شیپاشیپ  و 

َهَّجُح ای  ِهّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ِْنیَسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلا ، َابَا  ای 

تّجح يا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  نیسح ،  نب  ّیلع  يا  نسحلا ،  ابا  يا 

، ِهّللا َیِلا  َِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهّللا 

 ، هدروآ يور  ادخ  يوس  هب  وت  هطساو  هب  ام  ام ، رالاس  رورس و  يا  شناگدیرفآ ؛ رب  دنوادخ 

َْنَیب َكاْنمَّدَقَو  ِهّللا ، َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  ِهّللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو 

شیپاشیپ و  هدینادرگ ،  دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهّللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی 

 . نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میا ،  هتشاد  مّدقم  نام  ياه  تجاح 
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ای ِهّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحم  ای  ٍرَفْعَج ، ابَا  ای 

يا ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  یلع ؛ نب  دّمحم  يا  رفعج ، ابا  يا 

َیِلا َِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  هِْقلَخ  یلَع  ِهّللا  َهَّجُح 

ادخ يوس  هب  وت  هطساو  هب  ام  ام ، رالاس  رورس و  يا  شناگدیرفآ ؛ رب  دنوادخ  تّجح 

َكاْنمَّدَقَو ِهّللا  َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  ِهّللا ، َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  ِهّللا ،

شیپاشیپ و  هدینادرگ ،  دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و  هدروآ ،  يور 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهّللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب 

.نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میا ،  هتشاد  مّدقم  نامیاه  تجاح 

ای ِهّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َرَفْعَج  ای  ِللا ، ِهّ ِْدبَع  ابَا  ای 

يا ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  دّمحم ؛ نبا  رفعج  يا  هللادبعابا ، يا 

َیِلا َِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَم  انَدِّیَس َو  ای  هِْقلَخ ، یلَع  ِهّللا  َهَّجُح 

يوس هب  وت  هطساو  هب  ام  ام ، رالاسو  رورس  يا  شناگدیرفآ ؛ رب  دنوادخ  تّجح 

َكاْنمَّدَقَو ِهّللا ، َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  ِهّللا ، َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  ِهّللا ،

شیپاشیپ و  هدینادرگ ،  دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و  هدروآ ،  يور  ادخ 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب 

.نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میا ،  هتشاد  مّدقم  نامیاه  تجاح 

ای ِهّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍرَفْعَج ، َْنب  یَسُوم  ای  َمیهاْربِا ، ابَا  ای 

يا ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  رفعج ، نب  یسوم  يا  میهاربا ،  ابا  يا 

َیِلا َِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  هِْقلَخ ، یلَع  ِهّللا  َهَّجُح 

يور ادخ  يوس  هب  وت  هطساو  هب  ام  ام ، رالاس  رورس و  يا  شناگدیرفآ ؛ رب  دنوادخ  تّجح 
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َكاْنمَّدَقَو ِهّللا  َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  ِهّللا ، َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  ِهّللا ،

شیپاشیپ و  هدینادرگ ،  دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و  هدروآ ، 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب 

.نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میا ،  هتشاد  مّدقم  نامیاه  تجاح 

ای ِهّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  یسُوم ، َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلا ، َابَا  ای 

، ادخ لوسر  دنزرف  يا  یسوم ،  نب  یلع  يا  نسحلا ،  ابا  يا 

َیِلا َِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَم  انَدِّیَس َو  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهّللا  َهَّجُح 

يور ادخ  يوس  هب  وت  هطساو  هب  ام  ام ، رالاس  رورس و  يا  شناگدیرفآ ؛ رب  دنوادخ  تّجح  يا 

َكاْنمَّدَقَو ِهّللا ، َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  ِهّللا ، َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  ِهّللا ،

شیپاشیپ و  هدینادرگ ،  دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و  هدروآ ، 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهّللا  َْدنِع  ًاَهیِجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب 

.نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میا ،  هتشاد  مّدقم  نامیاه  تجاح 

ای ِهّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحم  ای  ٍرَفْعَج ، ابَا  ای 

يا ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  یلع ؛ نب  دّمحم  يا  رفعج ، ابا  يا 

َیِلا َِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  هِْقلَخ ، یلَع  ِهّللا  َهَّجُح 

ادخ يوس  هب  وت  هطساو  هب  ام  ام ، رالاس  رورس و  يا  شناگدیرفآ ؛ رب  دنوادخ  تّجح 

َكاْنمَّدَقَو ِهّللا ، َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  ِهّللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  ِهّللا ،

شیپاشیپ و  هدینادرگ ،  دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و  هدروآ ،  يور 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب 

.نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میا ،  هتشاد  مّدقم  نامیاه  تجاح 
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ای ِهّللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلا ، َابَا  ای 

يا ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  دّمحم ، نب  یلع  يا  نسحلا ،  ابا  يا 

َیِلا َِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَم  انَدِّیَس َو  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهّللا  َهَّجُح 

يور ادخ  يوس  هب  وت  هطساو  هب  ام  ام ، رالاس  رورس و  يا  شناگدیرفآ ؛ رب  دنوادخ  تّجح 

َكاْنمَّدَقَو ِهّللا ، َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  ِهّللا ، َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  ِهّللا ،

شیپاشیپ و  هدینادرگ ،  دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و  هدروآ ، 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب 

.نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میا ،  هتشاد  مّدقم  نامیاهتجاح 

ای ِهّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَح  ای  ٍدَّمَُحم ، ابَا  ای 

يا ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  یلع ؛ نب  نسح  يا  دّمحم ، ابا  يا 

َیِلا َِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهّللا  َهَّجُح 

يور ادخ  يوس  هب  وت  هطساو  هب  ام  ام ، رالاس  رورس و  يا  شناگدیرفآ ؛ رب  دنوادخ  تّجح 

َكاْنمَّدَقَو ِهّللا ، َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  ِهّللاَیِلا ، َِکب  اْنلَّسَوَتَو  ِهّللا ،

شیپاشیپ و  هدینادرگ ،  دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و  هدروآ ، 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  ِهّللاَْدنِع  ًاهیجَوای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب 

.نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میا ،  هتشاد  مّدقم  نامیاهتجاح 

ای ِهّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  َِحلاّصلا ، َفَلَْخلا  ِنَسَْحلا َو  َّیِصَو  ای 

، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وا ؛ هتسیاش  نیشناج  و  نسح ،  ماما  ّیصو  يا 

َیِلا َِکب  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهّللا  َهَّجُح 

ادخ يوس  هب  وت  هطساو  هب  ام  ام ، رالاس  رورس و  يا  شناگدیرفآ ؛ رب  دنوادخ  تّجح  يا 
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َكاْنمَّدَقَو ِهّللا ، َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  ِهّللا ، َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  ِهّللا ،

شیپاشیپ و  هدینادرگ ،  دوخ  عیفش  ار  وت  و  هتسج ،  لّسوت  ادخ  هاگرد  هب  وت  هلیسو  هب  و  هدروآ ،  يور 

.ِهّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهّللا ، َْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب 

.نک تعافش  دنوادخ  دزن  ام  يارب  ادخ ؛ دزن  دنموربآ  يا  میا ،  هتشاد  مّدقم  نامیاه  تجاح 

، ٍّمَه َّلُک  اّنَع  ْفِشْکا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

 ، نک فرطرب  ار  یهودنا  ره  ام  زا  و  تسرف ،  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ادنوادخ ؛

اْینُّدلا ِِجئاوَح  ْنِم  ٍهَجاح  َّلُک  اَنل  ِْضقا  َو  ٍّمَغ ، َّلُک  اّنَع  ْجِّرَف  َو 

ایند ياه  تجاح  زا  یتجاح  ره  ام  يارب  و  رادرب ، ار  یمغ  ره  ام  زا  و 

ْنِم انْذِعَا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِهَرِخآلا ، َو 

زا ار  ام  و  تسرف ،  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ادنوادخ ؛ .زاس  هدروآرب  ار  ترخآ  و 

، ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َْتقَلَخ ، ام  ِعیِمَج  ِّرَش 

، دّمحم لآ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ادنوادخ ؛ .هدب  هانپ  يا  هدیرفآ  هچنآ  يدب  ّرش و 

َّمُهّللَا َکِْقلَخ ، ِعیِمَج  َّرَش  اِنقَو  َهَنیِصَْحلا ، َکَعْرِد  انِْسْبلَاَو 

؛ ادنوادخ .رادب  ظوفحم  تناگدیرفآ  مامت  يدب  ّرش و  زا  ار  ام  ناشوپب و  ام  رب  ار  تمکحم  هرز  و 

انَتَرْوَع ُْرتْسا  َو  انََتبْرُغ ، ْظَفْحا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص 

 ، ناشوپب ار  ام  ياه  یتشز  و  امنب ، تیاعر  ار  ام  یبیرغ  و  تسرف ،  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب 

ْنَم یلَع  انْرُْصنا  َو  اْنیَلَع ، یَِغب  ْنَم  انِفْکاَو  انَتَعْوَر ، ْنِمآ  َو 

هک یناسک  رب  ار  ام  و  نک ،  تیافک  دننکیم  یشکندرگ  ام  رب  هکنانآ  متس  زا  و  شخب ،  ینمیا  ار  ام  تشحو  سرت و  و 

، ِناْطلُّسلا ِرْوَج  ْنِمرَو  ِمیِجَّرلا ، ِناْطیَّشلا  َنِم  انْذِعَا  انَمَلَظ َو 

ناطلس متس  و  هدش ،  هدنار  ناطیش  زا  و  امرف ، يرای  دننکیم  ملظ  ام  هب 
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َکِظْفِح ِیفَو  َكِْرتِس ، ِیف  اْنلَعْجا  َّمُهّللَا  ٍّرَش ، يِذ  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو 

ظفح رد  تدوخ و  ششوپ  رد  ار  ام  ادنوادخ ؛ .هدب  هانپ  يا  هدننک  يدب  ره  رازآ  ّرش و  و 

ِیفَو َكِّزِع ، ِیفَو  َكِذایِع ، ِیفَو  َكِزْرِح  ِیفَو  َکِفَنَک ، ِیفَو 

دشاب وت  راوج  رد  هکنآ  هدب ،  رارق  تیگدنرادزاب  تّزع و  هانپ و  تسارح و  تیامح و  و 

َهِلا َو ال  َكُِذئاع ، َعَنَْتما  َو  َكُؤانَث ، َّلَجَو  َكُراج ، َّزَع  َکِْعنَم ،

ریغ يدوبعم  و  تسین ،  نمشد  سرتسد  رد  تاهدنهانپ  و  تسا ،  هبترم  دنلب  وت  يانث  حدم و  و  تسا ،  زیزع 

يِذَّلا ِهِّللُدْمَْحلا  َو  ُتوُمَی ، يِذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  َكُْریَغ ،

تسا يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و  و  مدرک ،  لّکوت  دریمیمن  هک  يا  هدنز  دنوادخ  رب  دشابن ، وت 

ْنُکَی َْملَو  ِْکلُْملا ، ِیف  ٌکیِرَش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاَدلَو ، ْذِخَّتَی  َْمل 

يراوخ يور  زا  یتسرپرس  و  تسین ،  یئاورنامرف  رد  یکیرش  وا  يارب  هتفرگن و  يدنزرف  هک 

، ًالیِصَاَو ًهَرُْکب  ِهّللا  َناْحبُسَو  ًاریبْکَت ، ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل 

 ، میوگیم حیبست  ار  ادخ  هاگماش  هاگحبص و  ره  و  منکیم ،  دای  یگرزب  هب  ار  وا  و  درادن ، یناوتان  و 

یلَع ُهّللا  یَّلَصَو  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهّللِاب  اَِّلا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  َو ال 

رب ادخ  دورد  و  تسین ،  گرزب  هبترم  دنلب  دنوادخ  ببس  هب  زج  ییورین  تردق و  چیه  و 

ِْنب ِنالُف   » ِفیعَّضلا َكِْدبَع  ْنَع  َّفُک  َّمُهّللَا  َنیِعَمْجَا ، ِِهلآ  ٍدَّمَحَم َو 

رازآ ّرش و  تفیعض ،  هدنب  ینالف  رسپ  ینالف  زا  ادنوادخ ؛ .داب  وا  نادناخ  همه  دّمحم و  ترضح 

ُهَشَْطبَو ُهَتَِلئاغَو  ُهَرْکَمَو  ُهَْدیَک  ُْهنَع  َّبُذَو  ٍنالُف » ِْنب  ِنالُف   » َّرَش ٍنالُف »

ار وا  و  نک ،  رود  ار  وا  یئوگدب  بیرف و  هلیح و  یگریچ و  يدب و  گنرین و  رکم و  وا  زا  و  رادب ، زاب  ار  ینالف  رسپ  ینالف 

، ًاّمَق ِءالَْبلِاب  ُهَُّمق  َو  ًاّمَط ، ِباذَْعلِاب  ُهَّمُط  َو  ُهَزْمَغ ، ُهَتَلیِحَو َو 

تسین اور  شلها  رب  زج  هک  ار  وا  میرح  و  زاس ، ّطلسم  وا  رب  ار  تریگارف  يالب  نادرگ و  یتخس  باذع و  قرغ  تّدش  هب 
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، اَهل َّدَرَم  ٍهَعاِسب ال  َُهل َو  َداعَم  ٍمْوَِیب ال  ِهِمْرا  َو  ُهَمیرَح ، ِْحبَا  َو 

، دشابن شیارب  ییاهر  هار  هک  یتعاس  هب  و  دشابن ، شیارب  یتشگزاب  هک  زادنیب  يزور  هب  و  نک ،  حابم  ناگمهرب 

، َنیِموُصْعَْملا ِهَِّمئألا  ِّقَِحب  َّمُهّللَا  .ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا 

 ، موصعم كاپ و  ناماما  ّقح  هب  ادنوادخ ؛ .ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  هک 

ًالِجاع ًاکالَه  ُهِْکلْهَا  َكَْدنِع ، ْمِِهَتلِْزنَم  َْکیََدل َو  ْمِِهتَمْرُح  ِّقَِحب  َو 

ریخأت نودب  يروف و  ار  وا  دنراد ، وت  دزن  هک  يا  هبترم  هاگیاج و  و  وت ، هاگشیپ  رد  هک  یتمرح  هب  و 

َمَحْرَا ای  َِکتَمْحَِرب  ٍرِدَتْقُم  ٍزیزَع  َذْخَا  ُهْذُخَو  ٍلِجآ ، َْریَغ 

رتنابرهم يا  تینابرهم  هب  رادتقا ، اب  دنمورین  صخش  ندرک  تازاجم  نک  تازاجم  و  ناسرب ،  تکاله  هب 

، ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب  َو  ِمیظَْعلا ، َکِّقَِحب  َّمُهّللَا  .َنیمِحاّرلا 

، دّمحم لآ  دّمحم و  ّقح  هب  و  تیالاو ،  گرزب و  ّقح  هب  ادنوادخ ؛ .اهنابرهم  همه  زا 

، َنیِموُصْعَْملا ِهَِّمئألا  ِءالُؤه  ِّقَِحب  َو  َِکلُسُر ، َِکئاِیْبنَا َو  ِّقَِحب  َو 

 ، موصعم كاپ و  ناماما  ّقح  هب  و  تنالوسر ،  ناربمایپ و  ّقح  هب  و 

َكاعَدَو َكاجانَو ، َكاداْننَم ، ِّقَِحب  َنیِِحلاّصلا َو  َكِدابِع  ِّقَِحبَو 

، دننک زاین  زار و  وت  اب  دننزب و  ادص  ار  وت  هکنانآ  ّقح  هب  و  تاهتسیاش ،  ناگدنب  ّقح  هب  و 

ْلِّجَعَو ٍدِّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  .ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف 

جرف رد  و  تسرف ،  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  دنناوخب ، ار  وت  ایرد  یکشخ و  رد  و 

ینِْغلِاب ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  ِءارَُقف  یلَع  ْلَّضَفَتَو  ْمُهَجَرَف ،

يرگناوت ریقف  نمؤم  نانز  نادرم و  رب  نک  فطل  و  نک ،  باتش  ناشیا 

ِءافِّشلِاب ِتانِمْؤُْملا  َنینِمؤُْملا َو  یَضْرَم  یلَع  َو  ِهَکَرَْبلا ، َو 

ار اهنآ  و  ار ، افش  ضیرم  نمؤم  نانز  نادرم و  رب  نک  تمحرم  و  ار ، تکرب  و 
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ِهَرِفْغَْملِاب ِتانِمْؤُْملا  َنینِمْؤُْملا َو  یَتْوَم  یلَع  َو  ِهَِیفاْعلا ، َو 

شزرمآ دنا  هتفر  ایند  زا  هک  نمؤم  نانز  نادرم و  رب  رادب  ینازرا  و  هدب ،  تیفاع 

یِلا ِّدَّرلِاب  ِتانِمْؤُْملا  َنینِمْؤُْملا َو  ِءابَرُغ  یلَع  َو  ِهَمْحَّرلا ، َو 

یتمالس و اب  ناشیا  تشگزاب  هب  بیرغ ،  نمؤم  نانز  نادرم و  رب  نک  تیانع  و  ار ، تمحر  و 

اِنتاّیِّرُذ انِجاوْزَا َو  اْنیَِدلاو َو  یلَع  َو  َنیِِمناغ ، َنیِملاس  ْمِِهناطْوَا 

نادنزرف نارسمه و  ناردام و  ناردپ و  رب  امرف  ناسحا  و  ناشیاهنطو ،  هب  يدنمهرهب 

اَنل ْلَعْجا  َو  ِهَّنَْجلِاب ، ِزْوَْفلاَو  ِراّنلا  َنِم  ِْقتِْعلِاب  اِنتَنازُح  ِلْهَاَو 

 ، تشهب هب  یبایماک  شتآ و  زا  ناشیا  ییاهر  اب  دنطوبرم  ام  هب  هکنانآ  و 

ُْثیَح ْنِم  ًابِّیَط  ًالالَح  ًاقْزِر  اْنقُزْرا  َو  ًاجَرْخَم ، ًاجَرَف َو  انِْرمَا  ْنِم 

میراد نامگ  هک  ییاج  زا  كاپ  لالح  يزور  ام  هب  و  هدب ،  رارق  یشیاشگ  جرف و  ام  راک  رد  و 

اَنل ِْحلْصَا  َو  ٍْریَِخب ، اَنل  ِْمتْخا  َو  ُبِسَتَْحن ، ُْثیَح ال  ْنِم  ُبِسَتَْحن َو 

ار ام  نوئش  و  نادرگ ،  ریخ  هب  ار  ام  راک  ماجنارس  تبقاع و  و  نادرگ ،  يزور  میرادن  نامگ  هک  اجنآ  زا  و 

ِرُوُما ْنِم  اهَّلُک  انَِجئاوَح  ِْضقا  اناْینُد َو  اِننیِِدل َو  اّنِعَا  َو  انَن ، ْأَش 

ياه تجاح  همه  زاس  هدروآرب  و  نک ،  کمک  ار  ام  ایند  نید و  يارب  و  نک ،  حالصا 

اْنثِغَا َو  ٌحالَص ، ِهِیف  اَنل  ًیضِر َو  ِهِیف  ََکل  اّمِم  ِهَرِخآلاَو  اْینُّدلا 

سرب ام  دایرف  هب  و  تسا ،  نآ  رد  ام  تحلصم  وت و  يدونشخ  هک  ار  ام  يورخا  يویند و 

ِهَِّمئألا ِّیبَّنلا َو  َهَرایِز  َو  ِمارَْحلا ، َِکْتَیب  َّجَح  اْنقُزْرا  .انْکِرْدَا َو  َو 

ار نیرهاط  هّمئا  ربمایپ و  ترایز  تدوخ و  مرتحم  هناخ  ّجح  و  بایرد ،  ار  ام  و 

ِیف اْنلَعْجا  َو  ٍماع ، ِّلُک  ِیف  اذه َو  انِماع  ِیف  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع 

ار ام  و  نادرگ ،  ام  يزور  یلاس  ره  رد  لاسما و  نیمه  رد  داب  نانآ  رب  دورد  مالس و  هک 
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َِکتَمْحَر ِلْضَِفب  اِنقَو  َنیبِغار  َِکتَمْدِخ  ِیف  َو  َنیِّدُِجم ، َِکتَعاط 

یتخس زا  ار  ام  تتمحر  لضف  هب  و  هدب ،  رارق  قاتشم  دوخ  تمدخ  رد  و  اشوک ، دوخ  تعاطا  رد 

َلاوْهَا َو  ِتْوَْملا ، ِتارَکَس  ِراّنلا َو  ِْربَْقلا َو  ِْرقَْفلا َو  َباذَع 

ياه تشحو  ندنک و  ناج  یتخس  شتآ و  ربق و  باذع  رقف و 

.َنیمِحاَّرلا َمَحْرَا  ای  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی 

.رتنابرهم اهنابرهم  همه  زا  يا  نک ، ظفح  تمایق  زور 

دهاوخب ار  دوخ  تجاح  نآ ،  رد  هدومن و  رکش  هدجس  سپس 

.دوشیم هدروآرب  هّللا  ءاش  نا  هک 
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ياعد رشن  لقن و  رب  هوالع  فیرشلا ، هماقم  هللا  یلعا  یحطبا  دحوم  رقاب  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  دبعتم  ملاع 
.دنتشاد صاخ  هنینأمط  هجوتاب و  هارمه  اعد ، نیا  ندناوخ  هب  یبیجع  دیقت  هعماجلا )) هیوضرلا  هفیحصلا   )) باتک رد  جرف  فیرش 

زارف رد  جرفلا ))  )) ررکم رکذ  ندومن  يراج  یهلا و  سدق  تحاس  هب  ءاجتلا  اعد و  نیا  ندناوخ  لاح  رد  درمگرزب  نآ  يراج  کشا 
نتـشون زا  لبق  هعمج  ياهرـصع  تسا و  هدراذگ  یقاب  ناشیا  نادـنمتدارا  ناهذا  رد  ار  یبلاج  ترطاخ  زاین ، زار و  نیا  فلتخم  ياه 

.دندومن یم  زاغآ  ار  شیوخ  لسوت  اعد ، نیا  هار  زا  هادف ، انحاورا  رصع  ماما  كرابم  رضحم  هب  هضیع 
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اهتساوخرد نیرتهب  تیفاع  ياعد 

اهتساوخرد نیرتهب  تیفاع  ياعد 
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: هعماجلا هیوضّرلا  هفیحص  باتک  رد 

فاوط رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  اب  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  هنوگنیا  دعس  زا  دوخ  دنس  هب  هیلع  هللا  ناوضر  قودص  خیـش  زا 
(1) دندرک :  ضرع  دندرب و  الاب  اعد  هب  ار  كرابم  ياهتسد  دنداتسیا و  مالسلا  هیلع  ماما  میدیسر  هک  ینامی  نکر  لباقم  مدوب ، هبعک 

ُمِْعنُْملاَو ِهَِیفاْعلا  َقِزار  َو  ِهَِیفاْعلِاب ، ُناّنَْملا  َو  ِهَِیفاْعلا ، َِّیلَو  ای  ُهّللَا ، ای 

هدنشخب و  تیفاع ، هدننک  يزور  و  تیفاع ، هب  هداهن  ّتنم  يا  نآ ، راد  رایتخا  تیفاع و  ِبحاص  يا  ادخ ، يا 

َنامْحَر ای  ِهِْقلَخ  ِعیِمَج  یلَع  َّیَلَع َو  ِهَِیفاْعلِاب  ُلِّضَفَتُْملا  َو  ِهَِیفاْعلِاب ،

یتسه هدنشخب  نابرهم و  هک  يا  شناگدیرفآ ، مامت  رب  نم و  رب  تیفاع  هب  هدننک  ناسحا  و  تیفاع ،

ْلِّجَعَو ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  .امُهَمیِحَر  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو 

شیاشگ جرف و  ام  يارب  تسرف و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  .ترخآ  ایند و  رد 

ِیف ِهَِیفاْعلا ، َماوَد  َو  َهَِیفاْعلا ، اَْنقُزْرا  َو  ًاجَرْخَمَو ، ًاجَرَف  اَنل 

نادرگ ام  يزور  ار  نآ  ماود  تیفاع و  امن ، مهارف  رتدوز  هچ  ره  یجورخ  هار  و 

.َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  ِهَرِخآلا ، اْینُّدلا َو 

.اهنابرهم نیرتنابرهم  يا  ترخآ ، ایند و  رد 
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هیـصوت مدرم  هب  رگید  یقیرط  زا  ار  اعد  نیا  هیلع  هللا  ناوضر  یحطبا  دّـحوم  رقاب  دّـمحم  دّیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم 
هدش ءادها  نادنمقالع  هب  يدـیع  ناونع  هب  پاچ و  ناشیا  رما  هب  اعد  نیا  لاس 1434 ق ، ریدغ  ةدنخرف  ۀهد  تبسانم  هب  و  دندومنیم ،

.دوب

 : تسا نیا  اعد  نآ  و 

، ِهَِیفاْعلِاب ُمِْعنُْملا  َو  ِهَِیفاْعلا ، َقِزار  َو  ِهَِیفاْعلا ، َِقلاخ  ای  َّمُهّللَا 

، تیفاع هدنشخب  تیفاع و  هدننک  يور  و  تیفاع ، هدننیرفآ  يا  ادنوادخ 

َرْکُّشلا َو  ِهَِیفاْعلا ، َمامَت  َو  ِهَِیفاْعلا ، َماوَد  َو  َهَِیفاْعلا ، ِیْنقُزُْرا 

نادرگ نم  يزور  ار  نآ  رکش  نآ و  لماک  نآ و  ماود  تیفاع و 

، ِهَِیفاْعلا یِّنِم  ُْبلْسَت  َو ال  ِهَِیفاْعلا ، یِّنَع  ْرِّخَُؤت  َو ال  ِهَِیفاْعلا ، یَلَع 

، امرفم بلس  نم  زا  ار  تیفاع  و  زادنین ، ریخأت  هب  ار  نآ  نم  زا  و 

.ِهَرِهاّطلا (1) ِِهتَْرتِع  ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب 

.ترضح نآ  كاپ  ترتع  دّمحم و  ّقح  هب 
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هلمج زا  ار  قوف  ياعد  لحار ، دـیقف  نآ  زا  شیوخ  بوتکم  تارطاخ  رد  زین  یناقلاط  باّهولا  دـبع  دّیـس  رتکد  ياقآ  بانج  . 20 - 1
دندومن لقن  درمگرزب  نآ  يونعم  تاشرافس 
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هعمج رصع  هفیظو  نیرتّمهم  یناهفصا  باّرَض  تاولص 

هعمج رصع  هفیظو  نیرتّمهم  یناهفصا  باّرَض  تاولص 
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، نانجلا حیتافم  رد  یّمق  ثّدحم  لقن  نومضم  ربانب 

رکذ هعمج  زور  رصع  لامعا  رد  سوواط  نب  دیس  یمعفک و  خیش  ار  تسا  یناهفـصا  باّرَـض  نسحلاوبا  هب  بوسنم  هک  تاولـص  نیا 
رصع بیقعت  يدرک  كرت  رگا  تسا و  مالـسلا  هیلع  ّيدهم  ترـضح  ام  يالوم  زا  ّيِوْرَم  تاولـص  نیا  هک  هدومرف  دّیـس  دنا و  هدومن 

 ، نآ هب  هلالج  ّلج  دنوادخ  ار  ام  هدرک  ِعلَّطُم  هک  يرما  تهجب  زگره  ار  تاولـص  نیا  نکم  كرت  سپ  يرذـع  تهجب  ار  هعمج  زور 
 : تسا لیذ  حرش  هب  تاولص 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ِّبَر ِهَّجُح  َنیِّیبَّنلا َو  ِمَتاخ  َنیلَسْرُْملا َو  ِدِّیَس  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

راگدرورپ تجح  ناربمیپ و  متاخ  نالوسر و  ياقآ  دمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ 

ْنِم ِرَّهَطُْملا  ِلالِّظلا  ِیف  یفَطْصُْملا  ِقاثیِْملا  ِیف  ِبَجَْتنُْملا  َنیَملاْعلا 

زا هزیکاپ  تادرجم  حابشا و  ملاع  رد  هدش  باختنا  نامیپ  دهع و  زور  رد  هدیزگرب  نایناهج 

ِهَعافَّشِلل یجَتْرُْملا  ِهاجَّنِلل  ِلَّمَؤُْملا  ٍْبیَع  ِّلُک  ْنِم  ِءيرَْبلا  ٍهَفآ  ِّلُک 

تسوا هب  تعافش  دیما  دوش و  وزرآ  يو  زا  تاجن  بیع ، ره  زا  ياّربم  تفآ  ره 

ِْحْلفَا ُهَناهُْرب َو  ْمِّظَع  ُهَناْیُنب َو  ْفِّرَش  َّمُهّللَا  ِهّللا  ُنید  ِْهَیِلا  ِضَّوَفُْملا 

هد و تمظع  ار  شقطنم  ناهرب و  زارفارب و  ار  شراک  ساسا  هیاپ و  ایادخ  هدش  راذگاو  وا  هب  ادخ  نید  هک  سک  نآ 

َلْضَْفلا َو ِهِطْعَا  ُهَهْجَو َو  ْضَِّیب  ُهَرُون َو  ْئِضَا  ُهَتَجَرَد َو  ْعَفْرا  ُهَتَّجُح َو 

تلیضف و يرترب و  ار  شیور  نادرگ  دیفس  ار و  شرون  نک  نابات  نک و  دنلب  ار  شاهجرد  نادرگ و  زوریپ  ار  شتّجح 
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ًاماقَم ُْهثَْعبا  َهَعیفَّرلا َو  َهَجَرَّدلا  َهَلیِسَْولا َو  ََهلِْزنَْملا َو  َهَلیِضَْفلا َو 

يا هدیدنسپ  هتسیاش و )  ) ماقم هب  ار  وا  نک و  اطع  وا  هب  دنلب  هجرد  و  تشهب ) تاجرد  نیرتدنلب   ) هلیسو تلزنم و  ماقم و 

َنینِمْؤُْملا ِْریمَا  یلَع  ِّلَص  َنوُرِخْآلا َو  َنُولَّوَْالا َو  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم 

نانمؤمریما رب  تسرف  دورد  دشاب و  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  هطبغ  دروم  هک  نیزگرب 

ِهَّجُحَو َنیّیِصَْولا  ِدِّیَس  َنِیلَّجَحُملا َو  ِّرُْغلا  ِِدئاق  َنِیلَسْرُْملا َو  ِثِراو  َو 

تجح نایصو و  ياقآ  نایوردیفس و  ياوشیپ  ناربمیپ و  ملع )  ) ثراو و 

ِثِراو َنینِمْؤُْملا َو  ِماِما  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َنیَملاْعلا َو  ِّبَر 

( ملع  ) ثراو نانمؤم و  ربهر  یلع  نب  نسح  رب  تسرف  دورد  نایناهج و  راگدرورپ 

ِماِما ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ِّلَص  َنیَملاْعلا َو  ِّبَر  ِهَّجُح  َنیلَسْرُْملا َو 

ماما یلع  نب  نیسح  رب  تسرف  دورد  نایناهج و  راگدرورپ  تجح  ناربمیپ و 

یلَع ِّلَص  َنیَملاْعلا َو  ِّبَر  ِهَّجُح  َنیلَسْرُْملا َو  ِثِراو  َنینِمْؤُْملا َو 

رب تسرف  دورد  نایناهج و  راگدرورپ  تجح  ناربمیپ و  ملع )  ) ثراو نانمؤم و 

ِّبَر ِهَّجُح  َنیلَسْرُْملا َو  ِثِراو  َنینِمْؤُْملا َو  ِماِما  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع 

راگدرورپ تجح  ناربمیپ و  ملع )  ) ثراو نانمؤم و  ربهر  نیسحلا  نب  یلع 

ِثِراو َنینِمْؤُْملا َو  ِماِما  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیَملاْعلا َو 

( ملع  ) ثراو نانمؤم و  ماما  یلع  نب  دمحم  رب  تسرف  دورد  نایناهج و 

ِماِما ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ِّلَص  َنیَملاْعلا َو  ِّبَر  ِهَّجُح  َنِیلَسْرُْملا َو 

ماما دمحم  نب  رفعج  رب  تسرف  دورد  نایناهج و  راگدرورپ  تجح  ناربمیپ و 

یلَع ِّلَص  َنیَملاْعلا َو  ِّبَر  ِهَّجُح  َنیلَسْرُْملا َو  ِثِراو  َنینِمْؤُْملا َو 

رب تسرف  دورد  نایناهج و  راگدرورپ  تجح  ناربمیپ و  ملع )  ) ثراو نانمؤم و 
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ِّبَر ِهَّجُح  َنیلَسْرُْملا َو  ِثِراو  َنینِمْؤُْملا َو  ِماِما  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم 

راگدرورپ تجح  ناربمیپ و  ملع )  ) ثراو نانمؤم و  ماما  رفعج  نب  یسوم 

ِثِراو َنینِمْؤُْملا َو  ِماِما  یسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َنیَملاْعلا َو 

( ملع  ) ثراو نانمؤم و  ماما  یسوم  نب  یلع  رب  تسرف  دورد  نایناهج و 

ِماِما ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیَِملاْعلا َو  ِّبَر  ِهَّجُح  َنِیلَسْرُْملا َو 

ماما یلع  نب  دمحم  رب  تسرف  دورد  نایناهج و  راگدرورپ  تجح  ناربمیپ و 

یلَع ِّلَص  َنیَملاْعلا َو  ِّبَر  ِهَّجُح  َنِیلَسْرُْملا َو  ِثِراو  َنینِمْؤُْملا َو 

رب تسرف  دورد  نایناهج و  راگدرورپ  تجح  ناربمیپ و  ملع )  ) ثراو نانمؤم و 

ِّبَر ِهَّجُح  َنیلَسْرُْملا َو  ِثِراو  َنینِمْؤُْملا َو  ِماِما  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع 

راگدرورپ تجح  ناربمیپ و  ملع )  ) ثراو نانمؤم و  ماما  دمحم  نب  یلع 

ِثِراو َنینِمْؤُْملا َو  ِماِما  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َنیَملاْعلا َو 

( ملع  ) ثراو نانمؤم و  ماما  یلع  نب  نسح  رب  تسرف  دورد  نایناهج و 

يِداْهلا ِفَلَْخلا  یَلَع  ِّلَصَو  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَّجُح  َنیلَسْرُْملا َو 

امنهار حلاص  راگدای  نآ  رب  تسرف  دورد  نایناهج و  راگدرورپ  تجح  ناربمیپ و 

َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّجُحَو  َنیلَسْرُْملا  ِثِراو  َنینِمْؤُْملا َو  ِماِما  ِّيِدْهَْملا 

نایناهج راگدرورپ  تجح  ناربمیپ و  ملع )  ) ثراو نانمؤم و  ماما  يدهم  ترضح 

ِءامَلُْعلا َنیِداْهلا  ِهَِّمئَالا  ِِهْتَیب  ِلْهَاو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

نادنمشناد امنهار و  نایاوشیپ  شنادناخ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ 

َكِدیحْوَت َو ِناکْرَا  َِکنیِد َو  ِِمئاعَد  َنیِقَّتُْملا  ِراْرب  َْالا  َنیقِداّصلا 

دیحوت و مکحم  ياه  هیاپ  وت و  نید  ياه  نوتس  هک  ناراکزیهرپ  نایوگتسار و  و 
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َنیذَّلا َکِضْرَا  ِیف  َِکئافَلُخ  َکِْقلَخ َو  یلَع  َکِجَجُح  َِکیْحَو َو  ِهَمِجارَت 

هک نانآ  دنتسه  نیمز  يور  رد  هک  تنانیشناج  تتاقولخم و  مامت  رب  وت  ياه  تجح  وت و  یحو  نارسفم 

َِکنیِدل َو ْمُهَْتیَضَتْرا  َكِدابِع َو  یلَع  ْمُهَْتیَفَطْصاَو  َکِسْفَِنل  ْمُهَتْرَتْخا 

شیوخ تفرعم  هب  يدیدنسپ و  تنید  يارب  يدرک و  باختنا  تناگدنب  يارب  يدیزگرب و  شیوخ  يارب  ار  ناشیا 

َِکتَمْحَِرب َو ْمُهَْتیَّشَغ  َِکتَمارَِکب َو  ْمُهَْتلَّلَجَو  َِکتَفِْرعَِمب  ْمُهَتْصَصَخ 

تتمعن هب  يدناشوپ و  ار  اهنآ  تتمحر  هب  يداد و  ناشیگتسجرب  تلالج و  تتمارک  هب  يدنادرگ و  ناشصوصخم 

ْمُهَتْعَفَر َكَرُون َو  ْمُهَتْسَْبلَا  َِکتَمْکِِحب َو  ْمُهَْتیَّذَغ  َِکتَمِْعِنب َو  ْمُهَْتیَّبَر 

اهنآ شیوخ  توکلم  رد  يدرک و  ناشرب  رد  ار  ترون  يداد و  ناشیاذغ  تتمکح  هب  يدیرورپ و  ار  نانآ 

ِْهیَلَع َُکتاوَلَص  َکِِّیبَِنب  ْمُهَْتفَّرَشَو  َِکتَِکئالَِمب  ْمُهَتْفَفَح  َِکتوُکَلَم َو  یف 

وت دورد  يدیشخب  فرش  ار  ناشیا  تربمایپ  هب  يدناشوپ و  ار  ناشدرگادرگ  تناگتشرف  هب  يدرب و  الاب  ار 

ًهَرِیثَک ًهَیِمانًهَیِکاز  ًهولَص  ْمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِِهلآ  َو 

رایسب هدنیور  كاپ و  دورد  ناشیا  رب  دمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  داب  شلآ  وا و  رب 

َکُْملِع َو ال اَِّلا  اهُعَسَی  َْتنَا َو ال  اَِّلا  اِهب  ُطیُِحی  ًهَبِّیَط ال  ًهَِمئاد 

دجنگن و وت  ملع  رد  زج  درادن و  هطاحا  نادب  وت  زج  یسک  هک  يا  هزیکاپ  یگشیمه و  و 

ِِمئاْقلا َکَتَّنُس  ییْحُمْلا  َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا َو  َكُْریَغ  ٌدَحَا  اهیصُْحی 

( هک سکنآ   ) تقیرط هدننک  هدنز  دوخ و  یلو  رب  تسرف  دورد  ایادخ و  دناوتن  شاهرامش  وت  زج  سکچیه 

َِکتَفیلَخ َکِْقلَخ َو  یلَع  َِکتَّجُح  َْکیَلَع  ِلِیلَّدلا  َْکَیِلا  یِعاّدلا  َكِْرمَِاب 

تنیشناج قلخ و  رب  وت  تجح  دنک  تلالد  وت  هار  هب  دناوخب و  تیوسب  دنک و  مایق  ترما  هب 

ِهِرْمُع ِیف  َّدُم  ُهَرْصَن َو  َّزِعَا  َّمُهّللَا  َكِدابِع  یلَع  َكِدِهاش  َکِضْرَا َو  ِیف 

ازفیب شرمع  رب  نک و  تکوش  اب  دنمورین و  ار  شیرای  ایادخ  ناگدنب  رب  تهاوگ  نیمز و  رد 
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ْنِم ُهْذِعَا  َنیدِساْحلا َو  َیَْغب  ِهِفْکا  َّمُهّللَا  ِِهئاَقب  ِلوُِطب  َضْرَْالا  ِنِّیَز  َو 

ّرش زا  نک و  تیافک  نادوسح  متس  زا  ار  وا  ایادخ  شخب  رویز  شیاقب  لوط  هب  ار  نیمز  و 

يِْدیَا ْنِم  ُهْصِّلَخ  َنیِملاّظلا َو  َهَداِرا  ُْهنَع  ْرُجْزا  َنیِدئاْکلا َو  ِّرَش 

شصالخ ناشکندرگ  تسد  زا  نادرگب و  وا  زا  ار  ناراکمتس  هدارا  نک و  شتظفاحم  ناراکم 

ِِهتَّیِعَر َو ِِهتَعیِش َو  ِِهتَّیِّرُذ َو  ِهِسْفَن َو  ِیف  ِهِطْعَا  َّمُهّللَا  َنیِراّبَْجلا 

مومع شناکیدزن و  وا و  يایاعر  نایعیش و  نادنزرف و  شدوخ و  هرابرد  نک  اطع  وا  هب  ایادخ  نک 

ُّرُسَت ُهَْنیَع َو  ِِهب  ُّرُِقت  ام  اْینُّدلا  ِلْهَا  ِعیِمَج  ِهِّوُدَع َو  ِِهتَّماع َو  ِِهتَّصاخ َو 

نادب شلد  دوش و  نشور  نادب  شمشچ  هک  ار  هچنآ  ایند  مدرم  مامت  وا و  نانمشد  هرابرد  زین  شناوریپ و 

ٍءْیَش ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ِهَرِخْالا  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهَلَّمَا  ام  َلَْضفَا  ُهْغَِّلب  ُهَسْفَن َو  ِِهب 

ییاناوت زیچره  رب  وت  انامه  هک  ناسرب  دراد  وزرآ  ترخآ  ایند و  رد  هک  يزیچ  نیرتهب  هب  ار  وا  ددرگ و  داش 

َِکباتِک ْنِم  َلُِّدبام  ِِهب  ِیْحَاَو  َِکنید  ْنِم  یحَْتما  اَم  ِِهب  ْدِّدَج  َّمُهّللَا  ٌریدَق 

هتفای لیدبت  تباتک  زا  هک  ار  هچنآ  وا  تسدب  نک  هدنز  هدش و  وحم  تنید  زا  هک  ار  هچنآ  وا  هلیسوب  نک  هزات  ایادخ 

ِْهیَدَی یلَع  ِِهب َو  َُکنید  َدوُعَی  یّتَح  َکِمْکُح  ْنِم  َرِّیُغ  ام  ِِهب  ْرِهْظَا  َو 

وا تسد  هب  وا و  هلیسوب  وت  نید  ددرگرب  هک  اجنآ  ات  هتفای  رییغت  وت  مکح  زا  هک  ار  هچنآ  وا  هلیسوب  زاس  راکشآ  و 

َلِطاب ُهَعَم َو ال  َهَْهبُش  ِهِیف َو ال  َّکَش  ًاصَلُْخم ال  ًاِصلاخ  ًادیدَج  ًاّضَغ 

یتعدب دشابن و  نآ  رد  یلطاب  دنامن و  ياجب  يا  ههبش  دشابن و  نآ  رد  یکش  هک  شیالآیب  كاپ و  هزات و  رت و 

َّلُک ِِهنْکُِرب  َّدُه  ٍهَْملُظ َو  َّلُک  ِهِرُوِنب  ْرَِّون  َّمُهّللَا  ِْهیََدل  َهَعِْدب  الَو  ُهَْدنِع 

نک ناریو  ار و  یتعدب  ره  شتردق  هب  نکش  مهرد  ار و  یکیرات  ره  وا  رون  هب  نک  نشور  ایادخ  دنامن  ياجب 

ِهِْفیَِسب ْدِمْخَا  ٍراّبَج َو  َّلُک  ِِهب  ْمِْصقا  ٍَهلالَض َو  َّلُک  ِهِّزِِعب  ْمِدْها  ٍهَعِْدب َو 

شریشمش هب  نک  شوماخ  ار و  یشکندرگ  ره  تشپ )  ) وا تسد  هب  نکشب  ار و  یهارمگ  ره  شتزع  هلیسوب 

يونعم www.Ghaemiyeh.comراگدای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


72  : ص

يونعم www.Ghaemiyeh.comراگدای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


ٍمْکُح َو ِّلُک  یلَع  ُهَمْکُح  ِرْجَاَو  ٍِرئاج  ِّلُک  َرْوَج  ِِهلْدَِعب  ِْکلْهَا  ٍران َو  َّلُک 

هلیسوب نارذگب و  اهمکح  مامت  قوف  ار  شمکح  ار و  يرگمتس  ره  متس  وا  تلادع  اب  زاس  دوبان  ار و  هنتف  ره  شتآ 

ْنَم َّلُک  ِْکلْهَا  ُهاوان َو  ْنَم  َّلُک  َّلِذَا  َّمُهّللَا  ٍناْطلُس  َّلُک  ِِهناْطلُِسب  َّلِذَا 

هکره زاس  دوبان  دنک و  وا  هب  تبسن  یئوس  دصق  ار  هکره  نک  راوخ  ایادخ  نک  نوبز  ار  یناطلس  ره  شتنطلس  هلیسوب 

ِهِْرمَِاب َناهَتْساَو  ُهَّقَح  ُهَدَحَج  ْنَم  ْلِصأَتْسا  ُهَداک َو  ْنَِمب  ْرُْکما  ُهاداع َو 

ددرگ و شقح  رکنم  ار  هکره  زاس  نک  هشیر  دنک و  يدیک  شاهرابرد  هکنآ  نک  راچد  شیوخ  رکم  هبو  دنک  ینمش  دوا  اب 

ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِهِرْکِذ  َدامِْخا  َدارَا  ِهِرُون َو  ِءافِْطا  ِیف  یعَس  َو 

رب تسرف  دورد  ایادخ  دربب  دای  زا  ار  وا  دهاوخب  دشاب و  اشوک  شرون  ندرک  شوماخ  رد  درامش و  کبس  ار  شراک 

اضِّرلا ِنَسَْحلا  ِءارْهَّزلا َو  َهَمِطاف  یضَتْرُْملا َو  ٍِّیلَع  یفَطْصُْملا َو 

اضر میلست و ) ماقم  ياراد   ) نسح رب  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  یفطصم و  دمحم 

ِمالْعَا یجُّدلا َو  ِحیباصَم  ِءایِصْوَْالا  ِعیِمَج  یَّفَصُْملا َو  ِْنیَسُْحلاَو 

ياه هناشن  یکیرات و  ياه  غارچ  هک  ءایصوا  یمامت  یفصم و  نیسح  رب  و 

ِطارِّصلا ِنیتَْملا َو  ِْلبَْحلا  یْقثُْولا َو  ِهَوْرُْعلا  یقُّتلا َو  ِرانَم  يدُْهلا َو 

دناتسار هار  راوتسا و  ياه  هتشر  مکحم و  ياهزیوآتسد  يراکزیهرپ و  ياه  لعشم  تیاده و 

َّدُم ِهِْدلُو َو  ْنِم  ِهَِّمئَْالا  َكِدْهَع َو  ِهالُو  َکِِّیلَو َو  یلَع  ِّلَص  ِمیقَتْسُْملا َو 

نادرگ زارد  ار  ناشرمع  وا و  لسن  زا  ناماما  تنامیپ و  دهع و  ناتسرپرس  دوخ و  یلو  رب  تسرف  دورد  و 

اْینُد َو ًانیِد َو  ْمِِهلامآ  یْصقَا  ْمُهْغَِّلب  ْمِِهلاجآ َو  ِیف  ْدِز  ْمِهِرامْعَا َو  ِیف 

ایند و نید و  رد  ناشاهوزرآ  ياهتنم  هب  نک و  دایز  ار  ناشیناگدنز  تدم  و 

.ٌریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ًهَرِخآ 

.ییاناوت رداق و  يزیچ  ره  رب  وت  هک  ناسرب  ترخآ 

يونعم www.Ghaemiyeh.comراگدای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


73  : ص

يونعم www.Ghaemiyeh.comراگدای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهرـصع هیلع  یلاعت  هللا  هتمحر  یحطبا  دـحوم  رقاب  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  لسوتم  هیقف  لماع و  ملاـع 
ماما كرابم  رضحم  هب  یسیون  هضیرع  لابقتسا  هب  یصاخ  تارایز  اهاعد و  يرس  کی  ناشلا و  نیظع  تاولص  نیا  ندنتوخ  هب  هعمج 

یم الج  شیوخ  يراج  کشا  لالز  ینارون و  راکذا  نیا  اب  ار  دوخ  كاـپ  بلق  دـنتفر و  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز 
.دندیشخب یم  رارمتسا  ار  شیوخ  يالوم  دای  دنداد و 

یناهفـصا بارـض  نسحلاوبا  هب  بوسنم  تاولـص  نیا  ندـناوخ  هب  ارم  ایؤر  ملاع  رد  دـندومرف : یم  تاولـص  نیا  صوصخ  رد  ناشیا 
.دندومرف هیصوت  هداد و  هجوت 

74  : ص

يونعم www.Ghaemiyeh.comراگدای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


راکذا نیرتالاو  نیرتهب و  تاولص  بّرجم  متخ 

راکذا نیرتالاو  نیرتهب و  تاولص  بّرجم  متخ 
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: اهنآ هلمج  زا  .تسا  هدش  هیصوت  نآ  هب  تایاور  رد  هک  تسا  راکذا  نیرتالاو  نیرتهب و  زا  تاولص  فیرش  رکذ 

نب دّمحم  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  فیرش  باتک  رد  هیلع  هللا  ناوضر  ینیلک  لیلج  خیش  . 1

: دندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب و  ماما  زا  وا  ملسم و 

ِْهیَلَع َهاَلَّصلا   9 ُجِرُْخیَف ِِهب  ُلیِمَتَف  ِناَزیِْملا  ِیف  ُُهلاَمْعَأ  ُعَضُوَتل  َلُجَّرلا  َّنِإ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِهاَلَّصلا  َنِم  َلَْقثَأ  ْیَش ٌء  ِناَزیِْملا  ِیف  اَم 
.ِِهب (1) ُحَجْرَیَف  ِِهناَزیِم  ِیف  اَهُعَضَیَف 

هداد رارق  نازیم  رد  صخـش  لامعا  تمایق ) رد  ، ) تسین دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  زا  رتنیگنـس  یمدآ  لمع  يوزارت  رد  يزیچ 
ۀلیـسو هب  دنهدیم ، رارق  وا  نازیم  رد  دنروآ و  یم  ار  وا  ياه  تاولـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا ، کبـس  دـننیبیم  دوشیم 

.دوشیم نیگنس  اهنآ 

: دندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیلع  هللا  ناوضر  يدنوار  بطق  . 2

.ِهَرِخِآلل (2) َنوُْعبَس  اَْینُّدِلل َو  َنُوثاََلث  اَْهنِم  ٍهَجاَح  َهَئاِم  َُهل  ُهَّللا  یَضَق  ِِهْبلَق  ْنِم  ٍصاَلْخِإ  ٍهَِّیِنب َو  ًهَدِحاَو  ًهَّرَم  ِِهلآ  ِِیبَّنلا َو  یَلَع  یّلَص  ْنَم 
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وا تجاح  دص  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دتسرف  تاولـص  هبترم  کی  وا  نادناخ  ربمایپ و  رب  نورد  صالخا  كاپ و  تین  اب  هک  یـسک 
.تسا يورخا  نآ  تجاح  داتفه  يویند و  نآ  تجاح  یس  هک  دزاس  هدروآرب  ار 

: دندومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تسا  هدرک  تیاور  زین  و  . 3

َُهبُونُذ َُهل  َرِفْغَی  ْنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ََّیلِإ  ًاقْوَش  ِیل َو  ًاّبُح  ٍتاَّرَم  َثاََلث  ٍهَْلَیل  ِّلُـک  ِیف  ٍتاَّرَم َو  َثاََـلث  ٍمْوَی  َلُـک  َّیَلَع  یّلَـص  ْنَم 
.مْوَْیلا (1) َِکلَذ  َهَْلیَّللا َو  َْکِلت 

تسا یلاعت  كرابت و  دنوادخ  رب  دتسرف ، تاولص  هبترم  هس  بش  ره  رد  هبترم و  هس  ّتبحم  قوش و  يور  زا  زورره  نم  رب  هک  یسک 
.دزرمایب ار  وا  زور  بش و  نآ  ناهانگ  هک 

هک تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  راـبخألا  عماـج  باـتک  رد  هیلع  هللا  ناوـضر  يراوزبـس  دـمحم  خیـش  . 4
: دندومرف

.هَِیفاَْعلا (2) َنِم  ًابَاب  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َحَتَف  ًهَّرَم  َیَلَع  یّلَص  ْنَم 

.دیاشگیم وا  يور  هب  تیفاع  زا  يرد  دنوادخ  دتسرف  تاولص  نم  رب  هبترم  کی  هک  یسک 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دوعسم  نب  هّللادبع  زا  زین  و  . 5
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.اَْینُّدلا (1) ِراَد  ِیف  ًهاَلَص  َّیَلَع  ْمُهُرَثْکَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِیب  ِساَّنلا  َیلْوَأ 

.دتسرف دورد  نم  رب  رتشیب  هک  تسا  یسک  تمایق  رد  نم  هب  مدرم  نیرتراوازس 

: دندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  هیلع  هللا  ناوضر  ینیلک  خیش  . 6

ِهَِکئاَلَْملا َنِم  ٍّفَص  ِْفلَأ  ِیف  ٍهاَلَص  َْفلَأ  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًهَدِحاَو  ًهاَلَـص  ِِّیبَّنلا 9  یَلَع  یّلَص  ْنَم  ُهَّنِإَف  ِْهیَلَع  َهاَلَّصلا  اوُِرثْکَأَف   9 ُِّیبَّنلا َرِکُذ  اَذِإ 
َئَِرب ْدَق  ٌروُْرغَم  ٌلِهاَج  َوُهَف  اَذَه  ِیف  ْبَغْرَی  َْمل  ْنَمَف  ِِهتَِکئاَلَم  ِهاَلَص  ِْهیَلَع َو  ِهَّللا  ِهاَلَِصل  ِْدبَْعلا  یَلَع  یَّلَص  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَقَلَخ  اَّمِم  ْیَـش ٌء  َْقبَی  َْمل  َو 

.ِِهْتَیب (2) ُلْهَأ  ُُهلوُسَر َو  ُْهنِم َو  ُهَّللا 

رازه وا  رب  ادخ  دتسرف  تاولص  کی   9 ربمایپ رب  هک  یسک  دیتسرف ، تاولص  ترضح  نآ  رب  دایز  دوش  دای  ادخ  لوسر  مان  هک  یماگنه 
نآ رب  شاهکئالم  ادـخ و  دورد  رطاخب  هکنآ  رگم  دـنامن  هدـیرفآ  ادـخ  هچنآ  زا  يزیچ  و  دتـسرف ، ناگتـشرف  زا  فص  رازه  رد  دورد 

لها وا و  لوسر  ادـخ و  هک  تسا  هدروخ  بیرف  ناداـن و  دـهدن  ناـشن  دوخ  زا  نیا  رد  یتبغر  لـیم و  هک  یـسک  دتـسرف ، دورد  هدـنب 
.دنرازیب وا  زا  شتیب 
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لمع نآ  هب  بترم  هرـس ) سدق  ) یحطبا دـحوم  رقاب  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  هک  یبرجم  تاموتخ  زا  یکی 
دندومرف یم  شرافس  هیصوت و  نآ  هب  زین  ار  نارگید  دندومن و  یم 

.دوب دمحم  لآو  دمحمرب  تاولص  فیرش  رکذ 

دنزرف راهچ  و  مالسلا ) هیلع  ) نبنبلا ما  ترضح  یب  یب  رهطم  حور  هب  تاولص  هیده 75  دوخ ، يونعم  روتسد  رد  یئالو  درمگرزب  نآ 
رایسب تاولص ) رفن 15  ره  ) شراوگرزب ردارب  هس  و  مالسلا ) هیلع  ) سابعلا لضفلوبا  ترـضح  مشاه  ینب  رینم  رمق  البرک ، رد  شدیهش 
يارب دنتـشاد ، ناش  هرم  هزور  ریخ و  ياهراک  رد  هک  یتین  ماجنا  زا  سپ  هک  دش  یم  هدـهاشم  ارارک  .دنتـسناد  یم  زاسراک  برجم و 

.دندومن یم  تردابم  تاولص  هبترم  سدقم 75  رکذنیا  هب  دنتشاد  تسد  رد  هک  یحیبست  اب  دنتفرگ و  مارآ  یتاظحل 

تالکـشم زا  یحطبا  هللا  تیآ  موـحرم  یـسدق  سفن  رثا  رب  تاولـص و  برجم  متخ  نیا  هب  لـمع  تکرب  هـب  هـک  يدارفا  تشذـگرس 
.تسا جراخ  باتک  نیا  هدهع  زا  دایز و  دنتفای ، تسد  ناش  جئاوح  هب  دنتفای و  تاجن 
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ناناج ناج  اب  یحور  طابترا  هلیسو  نیرتهب  نامز  ماما  هب  هضیرع 

ناناج ناج  اب  یحور  طابترا  هلیسو  نیرتهب  نامز  ماما  هب  هضیرع 
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: دسیونیم هّیودهم  ۀفیحص  مرتحم  ّفلؤم 

راک نیا  تسا ، هادف  انحاورا  هّللا  هّیقب  ترضح  میرک  يالوم  يالاو  رضحم  هب  هضیرع  نتشون  ّرثؤم ، ياه  هثاغتسا  تالّـسوت و  عاونا  زا 
ناتـسود رب  تسا  هدش  دراو  تایاور  رد  هکنانچ  هادف  انحاورا  هّللا  هّیقب  ترـضح  ام  يالوم  هک  اریز  دراد ، يزیگنا  تفگـش  راثآ  ًاّدج 

.ما هدرک  هدهاشم  نآ  زا  یبیجع  راثآ  هتشون و  هضیرع  شترضح  رضحم  هب  اهراب  نم  .دراد  يدایز  تمحر  تفأر و  دوخ 

يارب دروم  نیا  رد  هک  یتایاکح  زا  یـضعب  و  دوشیم ، هتـشون  نابرهم  فوئر و  ماـما  هب  هک  ییاـه  هضیرع  عاونا  شخب  نیا  رد  کـنیا 
 : مییامنیم نایب  هدش ، عقاو  ناگرزب  زا  یخرب 

هزجعم لصف  رد  هیلع (1) هللا  ناوضر  یناهفـصا  یقت  دّمحم  ردقلا  لیلج  دّیـس  راوگرزب  هماّلع  دـسیونیم : هّیوضرلا » هفحتلا   » باتک رد 
هّللا هّیقب  ترـضح  راکـشآ  ياـه  تمارک  یناروـن و  نشور و  ياـه  هزجعم  هلمج  زا  دـیوگیم : هادـف  اـنحاورا  هّللا  هّیقب  ترـضح  ياـه 

، هادف انحاورا 

هب هثاغتسا  هضیرع  نداتسرف  اب  جئاوح  دصاقم و  ندش  لصاح 
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.تسا هدش  هبرجت  نادجو  اب  و  هدیدرگ ، هدهاشم  ناگدید  اب  رما  نیا  دشابیم ، شترضح 

يارب هطبار  نیا  رد  يزیگنا  تفگش  تیاکح  ریدغلا  دنمشزرا  باتک  بحاص  هیلع  هللا  ناوضر  ینیما  نیسحلادبع  خیـش  گرزب  هماّلع 
دندادن هزاجا  ناشیا  هّتبلا  و  دوب ، هدـمآ  شیپ  وا  يارب  یتیاکح  نآ  زا  سپ  هدـش و  ترـضح  تایانع  لیذ  هب  لّسوتم  وا  .درک  لقن  نم 

، دوب هدش  ترـضح  نآ  هب  لّسوتم  هدومن و  میدقت  ترـضح  هسّدـقم  هیحان  هب  يا  هضیرع  وا  منک ، نایب  باتک  نیا  رد  ار  تیاکح  نآ 
.ما (1) هدرک  هبرجت  جئاوح  ياضق  يارب  ّمهم و  روما  رد  ار  هادف  انحاورا  هّللا  هّیقب  ترضح  هب  لّسوت  نم  دومرفیم : ناشیا 
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.یناتسیس يدهتجم  یضترم  دّیس  هّیدهم ، ۀفیحص  . 28 - 1
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رصع ماما  سّدقم  رضحم  هب  هضیرع 

نک و رهم  هتسب و  ار  نآ  ای  ینکفایم .  نیرهاط : هّمئا  زا  یکی  رّهطم  حیرض  رد  ار  نآ  هتـشون و  يذغاک  رد  هدمآ  ًالیذ  هک  ار  یتارابع 
هب همان  هک  زادـنیب  یبآ  هکرب  ای  قیمع  یهاچ  ای  بآ  يوج  رد  ار  نآ  سپـس  هد ؛ رارق  نآ  رد  ار  همان  نک و  تسرد  زیمت  لگ  زا  یبلاق 

.دنکیم مادقا  تاهتساوخ  ندروآرب  هب  تبسن  شدوخ  ترضح ، نآ  دیسر و  دهاوخ  هادف  انحاورا  رصع  ماما  سّدقم  رضحم 

 : تسا تروص  نیدب  همان  نتشون  تیفیک 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ُتْوَکَش ًانیِعَتْسُم َو  َْکیَلَع  ِهللا  ُتاَوَلَص  َيَالْوَم  اَی  ُْتبَتَک 

وتو دنوادخ  هب  هک  یلاح  ردو  مبلطیم  دایرف  هب  ار  وت  هک  یلاح  رد  مسیونیم  تسّدقم  هاگشیپ  هب  داب  وت  رب  ادخ  دورد  نم  يالوم  يا 

ِینَمَهَد ْدَق  ٍْرمَأ  ْنِم  َِکب  َُّمث  َّلَجَو  َّزَع  ِهّللِاب  ًاریِجَتْسُم  ِیب  َلََزن  اَم 

هب ار  مبلق  تسا و  لکشم  نم  يارب  شلّمحت  هک  یتبیـصم  زا  منکیم ، تیاکـش  تسا  هدمآ  دورف  نم  رب  هک  یتبیـصم  زا  ما ، هدروآ  هانپ 
دوخ

َرَّیَغ یُِّبل َو  َضَْعب  ِینَبَلَس  يِرِْکف َو  َلاَطَأ  ِیْبلَق َو  َلَغْشَأ  َو 

هب ادخ  هک  ار  يدنمشزرا  تمعن  هدنادرگ و  لیاز  ارم  درخ  لقع و  زا  يرادقم  و  هدیشک ، ازارد  هب  شدروم  رد  ما  هشیدنا  و  هتشاداو ،
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ُلِیلَْخلا ِهِدوُرُو  ِلُّیَخَت  َْدنِع  ِینَمَلْسَأ  يِْدنِع  ِهللا  ِهَمِْعن  َریِطَخ 

زین نم  یمیمص  دنواشیوخ  تشاذگاو و  ارم  نم  یمیمص  تسود  لکشم  نیا  هب  دورو  ماگنه  .تسا  هتخاس  نوگرگد  تسا  هداد  نم 

ْتَزَجَع ُمیِمَْحلا َو  ََّیلِإ  ِِهلاَْبقِإ  ِیئاَرَت  َْدنِع  یِّنِم  َأَّرَبَت  َو 

هدربن ییاج  هب  هار  يراتفرگ  نیا  اب  هلباقم  رد  نم  ياه  ییوج  هراچ  .تسج  يرازیب  نم  زا  تسا  هار  رد  لکشم  نیا  دش  هّجوتم  یتقو 

ِیتَُّوق يِْربَص َو  ِِهلُّمَحَت  ِیف  ِینَناَخ  ِیتَلیِح َو  ِهِعاَفِد  ْنَع 

مدیدن يا  هراچ  ناس ، نیدب  .تسا  هدرکن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  تسین و  نآ  لّمحت  هب  رداو  نم  یگشیمه  يورین  يرابدرب و  و  تسا ،
زج

ِْهیَلَع ُهُؤاَنَث  َّلَج  ِهِّلل  َِهلَأْسَْملا  ِیف  ُْتلَّکَوَت  َْکَیلِإ َو  ِهِیف  ُتْأَجَلَف 

نینچمه دنوادخ و  هب  داب  دنمهوکش  وا  شیاتـس  هک  دنوادخ  زا  تساوخرد  ياربو  مروآ  هانپ  تسّدقم  ناتـسآ  هب  تعرـس  هب  هک  نآ 
هب

ِّبَر ِهّللا  َنِم  َِکناَکَِمب  ًاْملِع  یِّنَع  ِهِعاَفِد  ِیف  َْکیَلَع  َو 

اب هاگیاج  هب  مراد  ملع  هکلب  تسین ؛ یتّقدیب  يور  زا  نم  ياهراتفگ  نیا  .دینک  رود  نم  زا  ار  يراتفرگ  نیا  ات  مدرک  لّکوت  تترضح 

َِکب ًاِقثاَو  ِرُومُْالا  ِِکلاَم  ِرِیبْدَّتلا َو  ِِّیلَو  َنیَِملاَْعلا 

نانیمطا وت  هب  یناحور  تالاح  نیا  رد  تسا  روما  همه  کلامو  ریبدت  بحاص  تسا  نایناهج  راگدورپ  هک  يدـنوادخ  دزن  وت  تمظع 
مراد

يِْرمَأ ِیف  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ِْهَیلِإ  ِهَعاَفَّشلا  ِیف  ِهَعَراَسُْملا  ِیف 

؛ ینکیم باتش  نم  هب  هطوبرم  ياهراک  ماجنا  دروم  رد  داب  دنمهوکش  وا  شیاتس  هک  دنوادخ  دزن  تعافش  يارب  هک  مراودیما  و 

ِیلْؤُس ِیئاَطْعِِإب  َكاَّیِإ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ِِهَتباَجِِال  ًانِّقَیَتُم 

تساوخرد ندرک  هدروآرب  اب  ار  وت  تساوخرد  تسا  كرابم  الاو و  شاهبترم  هک  دنوادخ  هک  مراد  داقتعا  نیقی و  زین  ییوس  زا  و 

ِیلَمَأ ِقیِدْصَت  یِّنَظ َو  ِقیِقْحَِتب  ٌریِدَج  َيَالْوَم  اَی  َْتنَأ  َو 

دیما اـن  ار  مدـیما  متـسه  نئمطم  هک  یتـسه  راوازـس  راوگرزب و  ردـق  نآ  زین  تدوخ  نم ! رـالاس  رورـس و  يا  .دـیامرفیم  تباـجا  نم 
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ینکیمن

َهَقاَط امَِیف َال  دوش ) هتشون  تجاح  اذک  اذک و  ياجب  تمسق  نیا  رد   ) اَذَک اَذَک َو  ِْرمَأ  ِیف  َکِیف 

تقاـط رگید  هک  تسا  هدـش  تخـس  يردـق  هب  اـهراک ...  نیا  دروـم  رد  ار  میوزرآ  دـیما و  یهدـیم ؛ دـنویپ  ّتیعقاو  هب  ار  میوزرآ  و 
لّمحت
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َُهل ًاّقِحَتْسُم  ُْتنُک  ْنِإ  ِْهیَلَع َو  ِیل  َْربَص  ِِهلْمَِحب َو َال  ِیل 

راوازس تسا و  نم  ّقح  تالکشم ، نیا  همه  هک  منادیم  یبوخ  هب  هتبلا  تسا ؛ هدش  مامت  دروم  نیا  رد  مبیکش  و  مرادن ، ار  اهنآ 

ِهِّلل ِیتَّلا  ِتاَبِجاَْولا  ِیف  یِطیِْرفَت  ِیلاَْعفَأ َو  ِحِیبَِقب  ِِهفاَعْضَِال  َو 

گرزب دنمهوکش  دنوادخ  صوصخم  تابجاو  ماجنا  رد  يدنک  یهاتوک و  نم ، تشز  ياهراک  هک  ارچ  متسه ؛ زین  شربارب  دنچ 

ِهّللا َْدنِع  َْکیَلَع  ِهّللا  ُتاَوَلَص  َيَالْوَم  اَی  ِیْنثِغَأَف  َّلَجَو  َّزَع 

سوسفا نیا  رد  همه ، نیا  اب  داب  تراثن  دنوادخ  دورد  هک  نم ! ياقآ  رورس و  يا  .تشاد  دهاوخن  رب  رد  تالکشم  نیا  زج  يا  هجیتن 

ِفَلَّتلا ِلُولُح  َْلبَق  يِْرمَأ  ِیف  َّلَجَو  َّزَع  ََهلَأْسَْملا ِِهللا  ِمِّدَق  َو 

ار راک  نیا  رتدوز  و  نک ، میدـقت  ار  ملکـشم  ندـش  فرطرب  نم و  ياـهراک  ماـجنا  تساوخرد  یهلا  هاگـشیپ  رد  و  سرب ، مداـیرف  هب 
؛ هدب ماجنا 

َهّللا ِلَأْسا  َّیَلَع َو  ُهَمْعِّنلا  ِتَطُِسب  َِکبَف  ِءاَدْعَْالا  ِهَتاَمَش  َو 

ارم تمعن  همه  نیا  هک  تسوت  رطاخ  هب  اهنت  اریز ، دنزادرپب ؛ نم  تتامش  یگرخسم و  هب  نانمشد  و  دیآ ، راب  هب  یتافلت  هکنآ  زا  شیپ 

ِلاَمْآلا ُغُوُلب  ِهِیف  ًابیِرَق  ًاْحتَف  ًازیِزَع َو  ًارْصَن  ِیل  ُُهلَالَج  َّلَج 

ار دوخ  عیرس  کیدزن و  يزوریپ  حتف و  و  دنمشزرا ، گرزب و  يرای  هک  نک  تساوخرد  دنمهوکش  دنوادخ  زا  زین ، .تسا  هتفرگ  ارف 
بیصن

ِفِواَخَمْلا َنِم  ُْنمَْالا  ِلاَمْعَْالا َو  ُمِیتاَوَخ  يِداَبَْملا َو  ُْریَخ  َو 

ناما رد  اهکانـسرت  مامت  زا  لاح  ره  رد  و  دـشاب ؛ یکین  هب  زین  اهراک  نایاپ  زاغآ و  مسرب و  میاهوزرآ  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دـیامرف ؛ نم 
.مشاب

َوُه ٌلاَّعَف َو  ُءاَشَی  اَِمل  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ُهَّنِإ  ٍلاَح  ِّلُک  ِیف  اَهِّلُک 

و دهدیم ؛ ماجنا  لماک  روط  هب  دهاوخب  هچ  ره  داب  دنمهوکش  ششیاتس  هک  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رب  مداقتعا 

 . ِلاَْملا ِإَْدبَْملا َو  ِیف  ُلیِکَْولا  َمِْعن  ِیبْسَح َو 

.تسادخ اهنت  ترخآ ، ایند و  رد  زین  نم  يوکین  لیکو  نم و  رگتیافک 
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هادف انحاورا  هّللا  هّیقب  ترـضح  ّصاخ  بیان  راهچ  زا  یکی  يوریم و  هاچ ) ای   ) هکرب ای  بآ  يوج  فرط  هب  همان ، ندـش  هدامآ  زا  سپ 
: ینعی
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هب یبایتسد  ياه  هار  هک   ) يرمـس دّمحم  نب  یلع  . 4 یتخبون ، حور  نب  نیـسح  . 3 نامثع ، نب  دّمحم  . 2 دیعـس ، نب  نامثع  بانج  . 1
 : ییوگیم هدز و  ادص  ار  وا  تارابع  نیا  اب  ینکیم و  باختنا  ار  دنتسه ) ترضح  نآ 

ُدَهْشَأ َْکیَلَع  ٌمالَس  ییوگیم ) يربیم و  ار  نانآ  زا  یکی  مان  نالف  نب  نالف  ياجب   ) ٍنالُف َْنب  َنالُف  اَی 

وت تشذگرد  هک  مهدیم  یهاوگ  .وت  رب  دورد  مالس و  نالف !) دنزرف  نالف   ) يا

َُکْتبَطاخ ْدَق  ٌقوُزْرَم َو  ِهللا  َْدنِع  ٌّیَح  َکَّنَأ  ِهللا َو  ِلِیبَس  ِیف  َکَتافَو  َّنَأ 

یناگدنز رد  نم  ناس ، نیدب  .ینکیم و  تفایرد  ار  وا  ّصاخ  يزور  یتسه و  هدنز  دنوادخ  دزن  وت  کنیا  و  هدوب ، ادخ  هار  رد 

ِیتَجاح ِیتَْعقُر َو  ِهِذَه  َّلَجَو َو  َّزَع  ِهللا  َْدنِع  ََکل  ِیتَّلا  َِکتایَح  ِیف 

ترضح نامرورس  هب  نم  تجاح  ِتساوخرد  هضیرع و  همان و  نیا  و  مهدیم ، رارق  بطاخم  ار  وت  يراد  ادخ  دزن  هک  يا  هژیو 

.نیِمَْالا ُهَقِّثلا  َْتنَأَف  ِْهَیلِإ  اهْمِّلَسَف  مالَّسلا  ِْهیَلَع  انالْوَم  َیلِإ 

.یتسه رادتناما  دامتعا و  دروم  وت  هک  یتسار  هب  .نک  میلست  شترضح  هب  ار  نآ  سپ  داب ، وا  رب  دورد  هک  تسا  يدهم 

.دش دهاوخ  هدروآرب  تا  هتساوخ  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  زادنیب  هکرب  ای  هاچ  نورد  ای  بآ  يوج  رد  ار  همان  هاگنآ 
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هب هضیرع  میدقت  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یحطبا  دحوم  رقاب  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نرق  مین  زا  شیب  هریس 
.دوب هادف  انحاورا  نامز  ماما  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  كرابم  رضحم 

هب ار  ناشناتسود  نادنمتدارا و  شیوخ و  ياسرف  تقاط  تالکـشم  ههد  شـش  هب  کیدزن  یئالو  ینارون و  لمع  نیا  اب  درمگرزب  نآ 
.دندومن یم  فرط  رب  قیرط  نیا 

.دراد یباتک  لقتسم  شراگن  هب  زاین  هک  دشاب  یم  مهم  دایز و  ردقنآ  هضیرع  زا  هدمآ  تسدب  تاکرب  راثآ و 

نیا زا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  اب  شیوخ  يونعم  یحور و  طابترا  رد  شترـضح  نارظتنم  نانموم و  تسا  هتـسیاش 
.دنیامنن تلفغ  یئالو  دنمشزرا و  رایسب  هیامرس 
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اهیراتفرگ زا  تفر  نورب  زمر  ادخ و  هب  هّجوت  زار  نیسح  ماما  نأشلا  میظع  ياعد 

اهیراتفرگ زا  تفر  نورب  زمر  ادخ و  هب  هّجوت  زار  نیسح  ماما  نأشلا  میظع  ياعد 
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: دندومرف مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

مرـسپ دومرف : تفرگرب و  رد  ارم  دوب  يراج  شکرابم  رکیپ  زا  نوخ  هکیلاح  رد  شتداهـش  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مردـپ 
زورب ماـگنه  رد  .تفرگ  ارف  لـیئربج  زا  وا  و  شراوگرزب ، ردـپ  زا  ترـضح  نآ  تخومآ و  نم  هب  مرداـم  هک  ار  اـعد  نیا  نک  ظـفح 

: ناوخب ار  اعد  نیا  يراد  یهودنا  مغ و  ای  یتجاح  یتقو  راوشد  تخس و  ياهدمآ  شیپ  راوگان و  ثداوح 

ْنَم ای  ِمیظَْعلا  ِنآْرُْقلا  هط َو  ِّقَِحب  ِمیکَْحلا َو  ِنآْرُْقلاَو  َّسی  ِّقَِحب 

تسا میظع  نآ  نأش  هک  ینآرقو  هط »  » قح هب  ادنوادخ  تسا ، تمکح  زا  رپ  هک  ینآرق  و  سی »  » قحب ادنوادخ 

ِنَع ًاسِّفَنُم  ای  ِریمَّضلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  ْنَم  ای  َنیِلئآّسلا  ِِجئاوَح  یلَع  ُرِدْقَی 

يا یهاگآ  همه  ریمض  زا  هک  یسک  يا  یئاناوت  رداق و  ناگدننک  تساوخرد  تجاح  نتخاس  اور  رب  هک  یسک  يا 

َقِزار ای  ِریبَْکلا  ِْخیَّشلا  َمِحار  ای  َنیموُمْغَْملا  ِنَع  ًاجِّرَفُم  ای  َنیبوُرْکَْملا 

يا لاسنهک  نادرمریپ  لاح  هب  هدننک  محر  يا  ناکانمغ  هصغ  هدننک  فرطرب  يا  ناگدنامرد  هودنا  هدننک  لیاز 

ٍدَّمَُحم َو یلَع  ِّلَص  ِریسْفَّتلا  َیِلا  ُجاتْحَیال  ْنَم  ای  ِریغَّصلا  ِلْفِّطلا 

دورد دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  يرادن  نایب  حرش و  هب  جایتحا  هک  یسک  يا  لاس  نس و  مک  كدوک  هدنهد  يزور 

.اذَک (1) اذَک و  یب  ْلَْعفاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ 

 . نک نانچ  نینچ و  نم  هب  تبسن  تسرف و 
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زا هک  نیموصعم  هیعدا  راگدنام  میظع و  هعوسوم  رد  یحطبا  دحوم  رقاب  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  راوگرزب  ثدحم 
مات مامتها  نآ  نیودت  فیلات و  ياتسار  رد  يدامتم  نایلاس  دوش و  یم  بوسحم  ینید  يالاو  فراعم  گنسنارگ  ینغ و  رایسب  ریاخذ 

.دندومن لقن  مهدزای  ياعد  هیمطافلا  هفیحصلا  رد  ار  برحم  هداعلا  قوف  ناشلا و  میظع  ياعد  نیا  دنتشاد ، لوذبم 

نیرخآ ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا هللادـبعابا  كرابم  دوجو  هدـمآ ، ثیدـح  رد  هک  هنوگنامه  سب  نیمه  اـعد  نیا  تیمها  رد 
.دندومرف شرافس  اعد  نیا  ندناوخ  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  ناشراوگرزب  دنزرف  تیصو ،

ندش هدروآرب  رد  اشگراک و  رایسب  عرـضت  هجوت و  تلاح  اب  اه  زامن  زا  دعب  اعد ، نیا  ندناوخ  هبرجت ، ناگرزب و  شرافـس  بسح  رب 
.دشاب رثوم  یلاعت  هللااش  نا  نارامیب و ...  يافش  جئاوح و 
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لاعتم يادخ  هب  بّرقت  لامک و  ریسکا  اروشاع  ترایز 

لاعتم يادخ  هب  بّرقت  لامک و  ریسکا  اروشاع  ترایز 
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ّدح زا  دوشیم ، ترایز  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  كرابم  دوجو  کیدزن ، رود و  هار  زا  نآ  ۀلیسوب  هک  ءاروشاع  ترایز  تلیـضف 
.دشابیم ترایز  نیا  تلالج  تمظع و  زا  یئاه  هشوگ  يایوگ  باب  نیا  رد  ةدراو  تایاور  .تسا  جراخ  نایب  رّوصت و 

: دسیونیم هنوگنیا  اروشاع  ترایز  ةژیو  هاگیاج  نوماریپ  نانجلا  حیتافم  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یّمق  ثّدحم 

تارایز ریاس  خنـس  زا  هک  سب  نآ  ماقم  لضف و  رد  سپ  اروشاـع  تراـیز  اـّما  هدومرف : هیلع  هللا  ناوضر  يرون  مالـسإلا  هقث  اـم  خـیش 
، دسر اجنآ  هب  الاب  ملاع  زا  هچنآ  زج  يزیچ  ناشیا  ةرّهطم  بولق  زا  هک  دنچ  ره  دـشاب  یموصعم  يالما  ءاشنا و  زا  رهاظ  هب  هک  تسین 

ّتلج ّتیدـحا  ترـضح  زا  اـعد  مالـس و  نعل و  تراـیز و  زا  بیترت  نیمه  هب  هک  تسا  هّیـسدق  ثیداـحا  خنـس  زا  هکلب  دـیاین  نوریب 
.دیسر  9 نّیبنلا متاخب  وا  زا  نیما و  لیئربج  هب  هتمظع 
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[. تسا  ] ریظنیب يداعا  عفد  دصاقم و  لین  تاجاح و  ياضق  رد  رتمک  ای  زور  لچ  رد  نآ  هب  تموادم  هبرجت  بسح  هب  و 

.دبلطیم (1) ار  یّلقتسم  باتک  نآ  ياهتیاکح  نایب  هک  دراد  يرامشیب  تاکرب  راثآ و  هفیرش ، ترایز  نیا  هب  تبظاوم  تموادم و 
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.دشابیم

يونعم www.Ghaemiyeh.comراگدای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 130 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12224/AKS BARNAMEH/#content_note_95_1
http://www.ghaemiyeh.com


َْکیَلَع ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

وت رب  مالس  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هّللادبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 

ِدِّیَس َْنباَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهتَرَیِخ ، َْنباَو  ِهَّللا  َهَرَیِخ  ای 

ياقآ دنزرف  نانمؤم و  ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  شا  هدیزگرب  دنزرف  ادخ و  هدیزگرب  يا 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ِهَدِّیَس  َهَمِطاف  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیّیِصَْولا 

نینچ دنزرف  دنک و  شیهاوخنوخ  ادخ  هک  يا  وت  رب  مالس  نایناهج  نانز  يوناب  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ءایصوا 

یتَّلا ِحاوْرَْألا  یَلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َرُوتْوَْملا ، َْرتِْولاَو  ِهِراث ، َْنباَو  ِهَّللا  َراث 

امش رب  تناتسآ ، هب  دندمآ  دورف  هک  یئاهناور  رب  وت و  رب  مالس  یتفرگن  تناگ  هتشک  ماقتنا  هک  يا  هتشک  يا  یسک و 

ُراهَّنلاَو ُْلیَّللا  َیَِقبَو  ُتیَقب  ام  ًاَدبَا  ِهَّللا  ُمالَس  ًاعیمَج  یّنِم  ْمُْکیَلَع  َِکئانِِفب  ْتَّلَح 

يا زور  بش و  تسا  اجرب  میاجرب و  نم  ات  هشیمه  داب  ادخ  مالس  نم  بناج  زا  یگمه 

یلَعَو اْنیَلَع  َِکب  ُهَبیصُْملا  ِتَمُظَعَو  ْتَّلَجَو  ُهَّیِزَّرلا  ِتَمُظَع  ْدََقل  ِهَّللا  ِْدبَع  ابَا  ای 

رب ام و  رب  وت  تبیصم  تشگ  میظع  نارگ و  وت و  يراوگوس  دش  گرزب  یتسارب  هّللادبع  ابا 

یلَع ِتاوامَّسلا ، ِیف  َُکتَبیصُم  ْتَمُظَعَو  ْتَّلَجَو  ِمالْسِْإلا  ِلْهَا  ِعیمَج 

اهنامسآ لها  همه  رب  اهنامسآ  رد  وت  تبیصم  تشگ  میظع  نارگ و  مالسا و  لها  همه 

ِرْوَْجلاَو ِْملُّظلا  َساسَا  ْتَسَّسَا  ًهَُّما  ُهَّللا  َنَعَلَف  ِتاوامَّسلا ، ِلْهَا  ِعیمَج 

نادناخ امش  رب  ار  يرگدادیب  متس و  هدولاش  دنتخیر  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  سپ 

ْنَع ْمُْکَتلازَاَو  ْمُکِماقَم ، ْنَع  ْمُْکتَعَفَد  ًهَُّما  ُهَّللا  َنََعلَو  ِْتیَْبلا ، َلْهَا  ْمُْکیَلَع 

یئاه هبترم  نآ  زا  ار  امش  دندرک  رود  ناتصوصخم و  ماقم  زا  ار  امش  دندز  رانک  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  و 

ُهَّللا َنََعلَو  ْمُْکتَلَتَق ، ًهَُّما  ُهَّللا  َنََعلَو  اهیف ، ُهَّللا  ُمُکَبَّتَر  یتَّلا  ُمُِکِبتارَم 

دنک تنعل  ادخ  دنتشک و  ار  امش  هک  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  دوب و  هداد  امش  هب  ار  اه  هبتر  نآ  دنوادخ  هک 
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ْمُْهنِم ْمُْکَیِلاَو  ِهَّللا  َیِلا  ُْتئَِرب  ْمُِکلاِتق ، ْنِم  ِنیکْمَّتلِاب  ْمَُهل  َنیدِّهَمُْملا 

ادخ و يوسب  میوج  يرازیب  دنگنجب  امش  اب  دنتسناوت  اهنآ  ات  امش  ناگدنشک  يارب  دندرک  بابسا  هیهت  هکنانآ 

ْنَِمل ٌْملِس  ّینِا  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابَا  ای  مِِهئاِیلْوَاَو ، ْمِهِعاْبتَاَو  ْمِهِعایْشَا  ْنِمَو 

محلص رد  ممیلست و  نم  هّللادبعابا  يا  ناشناتسود  ناشناگدنور و  لابند  ناوریپ و  زا  ناشیا و  زا  امش  يوسب 

ٍدایِز َلآ  ُهَّللا  َنََعلَو  ِهَمایِْقلا ، ِمْوَی  یِلا  ْمَُکبَراح  ْنَِمل  ٌبْرَحَو  ْمُکََملاس ،

نادناخ دنک  تنعل  ادخ  تمایق و  زور  ات  تسا  گنج  رد  امش  اب  هک  سک  ره  اب  مگنج  رد  تسا و  حلص  رد  امش  اب  هک  یسک  اب 

َنََعلَو َهَناجْرَم ، َْنبا  ُهَّللا  َنََعلَو  ًهَبِطاق ، َهَّیَُما  یَنب  ُهَّللا  َنََعلَو  َناوْرَم ، َلآَو 

ار و دایز ) نبا   ) هناجرم دنزرف  دنک  تنعل  ادخ  یگمه و  ار  هیما  ینب  دنک  تنعل  ادخ  ار و  ناورم  نادناخ  دایز و 

ْتَمَْجلَاَو ْتَجَرْسَا  ًهَُّما  ُهَّللا  َنََعلَو  ًارْمِش ، ُهَّللا  َنََعلَو  ٍدْعَس ، َْنب  َرَمُع  ُهَّللا 

هنهد دندرک و  نیز  ار  اهبسا  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  ار و  رمش  دنک  تنعل  ادخ  ار و  دعس  نب  رمع  دنک  تنعل  ادخ 

َهَّللا ُلَئْسَاَف  َِکب ، یباصُم  َمُظَع  ْدََقل  یُّماَو  َْتنَا  یبَِاب  َِکلاتِِقل ، ْتَبَّقَنَتَو 

سپ نم  رب  وت  تبیصم  دش  گرزب  یتسارب  هک  تیادفب  مردام  ردپ و  وت  اب  راکیپ  يارب  دنداتفا  هار  هب  دندز  و 

ٍماِما َعَم  َكِراث  َبَلَط  ینَقُزْرَی  ْنَا  َِکب  ینَمَرْکَاَو  َکَماقَم  َمَرْکَا  يذَّلا 

دنادرگ میزور  هک  وت  رطاخب  ارم  تشاد  یمارگ  ار و  وت  ماقم  تشاد  یمارگ  هک  یئادخ  نآ  زا  مهاوخ  یم 

یْنلَعْجا َّمُهّللَا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم ، ِْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ٍروُْصنَم 

ارم هد  رارق  ایادخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  نادناخ  زا  هدش  يرای  ماما  نآ  باکر  رد  ار  وت  یهاوخنوخ 

ای ِهَرِخْآلاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلِاب  ًاهیجَو  َكَْدنِع 

ابا يا  ترخآ  ایند و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هلیسوب  دنموربآ  تدوخ  دزن 

یِلا َو  َنینِمْؤُْملاِریما ، یِلاَو  ِِهلوُسَر ، یِلاَو  ِهَّللا  یِلا  ُبَّرَقَتَا  ّینِا  ِهَّللاِْدبَع  ابَا 

همطاف نینمؤملاریما و  شلوسر و  هاگشیپ  ادخ و  هاگرد  هب  میوج  برقت  نم  هّللادبع 
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َکَلَتاق َو ْنَّمِم   ] ِهَئارَْبلِابَو َِکتالاوُِمب ، َْکَیِلاَو  ِنَسَْحلا ، َیِلاَو  َهَمِطاف 

درک و هلتاقم  وت  اب  هک  یسک  زا  يرازیب  هلیسوب  وت و  یتسود  هلیسوب  امش  نسح و  و 

ِرْوَْجلاَو ِْملُّظلا  َساسَا  َسَّسَا  ْنَّمِم  ِهَئارَْبلِاب  َو  َبْرَْحلا ، ََکل  َبَصَن 

تخیر و ار  امش  رب  ملظ  متس و  هدولاش  هک  یسک  زا  نتسج  يرازیب  هب  درک و  اپرب  ار  وت  اب  گنج 

یَنبَو َِکلذ ، َساسَا  َّسَسَا  ْنَّمِم  ِِهلوُسَر ] یِلا  ِهَّللا َو  َیِلا  ُءَْربَاَو  ْمُْکیَلَع ،

درک يراذگ  هیاپ  ار و  راک  نیا  هدولاش  درک  يزیر  یپ  هک  یسک  زا  شلوسر  يوسب  ادخ و  يوسب  میوج  يرازیب 

ُْتئَِرب ْمُکِعایْشَا ، یلعَو  ْمُْکیَلَع  ِهِرْوَجَو  ِهِْملُظ ، یف  يرَجَو  ُهَناْیُنب ، ِْهیَلَع 

میوج يرازیب  امش  ناوریپ  رب  امش و  رب  ار  شملظ  متس و  درک  لابند  ار و  شناینب  نآ  رب 

ِهالاُومَو ْمُِکتالاوُِمب  ْمُْکَیِلا  َُّمث  ِهَّللا ، َیِلا  ُبَّرَقَتَاَو  ْمُْهنِم ، ْمُْکَیِلاَو  ِهَّللا  َیِلا 

یتسود ناتیتسود و  هلیسوب  امشب  سپس  ادخ  يوسب  میوج  برقت  ناشیا و  زا  امش  هاگشیپ  هب  ادخ و  هاگردب 

ِهَئارَْبلِابَو َبْرَْحلا ، ُمَُکل  َنیبِصاَّنلاَو  ْمُِکئادْعَا  ْنِم  ِهَئارَْبلِابَو  ْمُکِِّیلَو ،

نارای زا  يرازیب  هب  امش و  اب  گنج  نازورفا ) شتآ  و   ) ناگدننک اپرب  ناتنانمشد و  زا  يرازیب  هب  وامش  ناتسود 

ْنَِمل ٌبْرَحَو  ْمُکََملاس ، ْنَِمل  ٌْملِس  ّینِا  ْمِهِعاْبتَاَو ، ْمِهِعایْشَا  ْنِم 

گنج رد  امش  اب  هک  یسک  اب  مگنج  رد  تسا و  حلص  رد  امش  اب  هک  یسک  اب  مشزاس  حلص و  رد  نم  ناشناوریپ  و 

يذَّلا َهَّللا  ُلَئْسَاَف  ْمُکاداع ، ْنَِمل  ٌّوُدَعَو  ْمُکالاو ، ْنَِمل  ٌِّیلَوَو  ْمَُکبَراح ،

هک یئادخ  زا  منک  تساوخرد  دراد و  نمشد  ار  امش  هک  یسک  اب  منمشد  دراد و  تسود  ار  امش  هک  یسک  اب  متسود  تسا و 

، ْمُِکئادْعَا ْنِم  َهَئارَْبلا  ِینَقَزَرَو  ْمُِکئاِیلْوَا ، ِهَفِْرعَمَو  ْمُِکتَفِْرعَِمب ، ینَمَرْکَا 

ار ناتنانمشد  زا  نتسج  يرازیب  دنک  میزور  ناتناتسود و  تفرعم  امش و  تفرعم  هلیسوب  تشاد  یمارگ  ارم 

َمَدَق ْمُکَْدنِع  یل  َتِّبَُثی  ْنَاَو  ِهَرِخْآلاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ْمُکَعَم  ینَلَعْجَی  ْنَا 

ماگ امش  شیپ  رد  نم  يارب  دراد  اجرباپ  ترخآ و  ایند و  رد  امش  اب  ارم  دهد  رارق  هکنیا  هب 
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ْمَُکل َدوُمْحَْملا  َماقَْملا  ِینَغِّلَُبی  ْنَا  ُُهلَئْسَاَو  ِهَرِخْآلاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ٍقْدِص 

شیپ رد  امش  هدیدنسپ  ماقم  هب  ارم  دناسرب  هک  مهاوخ  وا  زا  ترخآ و  ایند و  رد  یمدق ) تابث  و   ) یتسرد تسار و 

[ ِّقَْحلِاب  ] ٍقِطان ٍرِهاظ  ًيدُه  ٍماِما  َعَم  يراث ، َبَلَط  ینَقُزْرَی  ْنَا  َو  ِهَّللا ، َْدنِع 

( نادناخ  ) امش زا  هک  قح ] هب   ] يایوگ راکشآ  يامنهار  ماما  اب  ار  امش  یهاوخنوخ  دنک  میزور  ادخ و 

ینَیِطُْعی ْنَا  ُهَْدنِع  ْمَُکل  يذَّلا  ِنْاَّشلِابَو  ْمُکِّقَِحب  َهَّللا  ُلَئْسَاَو  ْمُْکنِم ،

زا هک  یتبیصم  هلیسوب  نم  هبدنک  اطع  هک  دیراد  وا  دزن  امش  هک  یتلزنم  نادب  امش و  قح  هب  مهاوخ  ادخ  زا  تسا و 

اهَمَظْعَا ام  ًهَبیصُم  ِِهتَبیصُِمب  ًاباصُم  یطُْعی  ام  َلَْضفَا  ْمُِکب  یباصُِمب 

هچ یتسارب  هدید  هک  یتبیصم  زا  هدز  تبیصم  کی  هب  دهد  یم  هک  ار  یشاداپ  نیرتهب  هدیسر  نم  هب  امش  هیحان 

َمُهّللَا ِضْرَْألاَو ، ِتاومَّسلا  ِعیمَج  یفَو  ِمالْسِْإلا ، ِیف  اهَتَّیِزَر  َمَظْعَاَو 

ایادخ نیمز  اهنامسآ و  مامت  رد  مالسا و  رد  دوب  ینارگ  غاد  هچ  یگرزب و  تبیصم 

، ٌهَرِفْغَمَو ٌهَمْحَرَو  ٌتاوَلَص  َْکنِم  ُُهلانَت  ْنَّمِم  اذه ، یماقَم  یف  یْنلَعْجا 

یشزرمآ تمحر و  دورد و  وت  هیحان  زا  ودب  دسرب  هک  مشاب  یناسک  زا  ما  هداتسیا  هک  اجنیا  رد  نک  منانچ 

َتامَم یتامَمَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ایْحَم  َيایْحَم  ْلَعْجا  َّمُهّللَا 

گرم ار  مگرم  دمحم و  لآ  دمحم و  یگدنز  ار  میگدنز  هد  رارق  ایادخ 

ِهَلِکآ ُْنباَو  َهَّیَُما ، ُوَنب  ِِهب  ْتَکَّرَبَت  ٌمْوَی  اذه  َّنِا  َّمُهّللَا  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم 

نز نآ  رسپ  هیما و  ینب  ارنآ  دنتسناد  نومیم  كرابم و  هک  تسا  يزور  زور  نیا  ایادخ  دمحم  لآ  دمحم و 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَن ، ِناِسلَو  َِکناِسل  یلَع  ِنیعَّللا  ُْنبا  ُنیعَّللا  ِدابکَْألا ،

وا رب  ادخ  دورد  هک  تربمایپ -  نابز  وت و  نابز  رب  هدش ) نعل  هک   ) نوعلم رسپ  نوعلم  نآ  هیواعم )  ) راوخرگج

ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکُِّیبَن ، ِهیف  َفَقَو  ٍِفقْوَمَو  ٍنِطْوَم  ِّلُک  یف  ِِهلآَو ،

 - هلآ هیلع و  هّللا  یلص  تربمایپ -  ناکم  نآ  رد  درک  فقوت  هک  یناکم  ره  اج و  ره  رد  داب -  شلآ  و 
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َْکنِم ْمِْهیَلَع  َهَیِواعُم ، َْنب  َدیزَی  َهَیِواعُمَو َو  َنایْفُس  ابَا  ْنَْعلا  َّمُهّللَا 

هشیمه يارب  وت  بناج  زا  داب  ناشیا  رب  تنعل  هک  ار  هیواعم  نب  دیزی  هیواعم و  نایفسوبا و  نک  تنعل  ایادخ 

ُمِِهْلتَِقب َناوْرَم  ُلآَو  ٍدایِز  ُلآ  ِِهب  ْتَحِرَف  ٌمْوَی  اذهَو  َنیِدبْألا ، ََدبَا  ُهَنْعَّللا 

ناشنتشک رطاخب  ناورم  نامدود  دایز و  نامدود  زور  نیا  هب  دندش  نامداش  هک  تسا  يزور  زور  نیا  و 

َباذَْعلاَو َْکنِم  َنْعَّللا  ُمِْهیَلَع  ْفِعاضَف  َّمُهّللَا  ِْهیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَص  َْنیَسُْحلا 

دوخ تنعل  اهنآ  رب  نک  ربارب  نیدنچ  سپ  ایادخ  ار  هیلع  هّللا  تاولص  نیسح  ترضح 

، اذه یِفقْوَم  یفَو  ِمْوَْیلااَذه ، یف  َْکَیِلا  ُبَّرَقَتَا  ّینِا  َّمُهّللَا  َمیلَْألا ،] ]

متسه هک  یئاج  نیا  رد  زور و  نیا  رد  وت  يوسب  میوج  برقت  نم  ایادخ  ار  كاندرد  باذع  و 

ِلآَو َکِِّیبَِنل  ِتالاوُْملِابَو  ْمِْهیَلَع ، ِهَنْعَّللاَو  ْمُْهنِم ، ِهَئارَْبلِاب  یتویَح  ِماَّیَاَو 

نتشاد تسود  هلیسوب  ناشیا و  رب  نداتسرف  تنعل  اهنیا و  زا  نتسج  يرازیب  هب  میگدنز  نارود  مامت  رد  و 

َلَّوَا ْنَْعلا  َّمُهّللَا  هبترم : دص  یئوگ  یم  سپ  .ُمالَّسلَا  ُمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  َکِِّیبَن 

نیتسخن نک  تنعل  ایادخ  داب ............  مالس  ناشیا  رب  وا و  رب  هک  تربمایپ  نادناخ  تربمایپ و 

َمُهّللَا َِکلذ ، یلَع  َُهل  ٍِعبات  َرِخآَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  َّقَح  َمَلَظ  ٍِملاظ 

ایادخ درک  يوریپ  متس  روز و  نیا  رد  ار  وا  هک  یسک  نیرخآ  ار و  دمحم  لآ  دمحم و  قح  تفرگ  روزب  هک  ار  يرگمتس 

ْتََعباتَو ْتَعَیابَو  ْتَعَیاشَو  َْنیَسُْحلا ، ِتَدَهاج  یتَّلا  ََهباصِْعلا  ِنَْعلا 

يوریپ مه  زا  دنتسب و  نامیپ  دندرک و  یهارمه  مالسلا و  هیلع  نیسح  اب  دندرک  راکیپ  هک  یهورگ  رب  نک  تنعل 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هبترم : دص  یئوگ  یم  سپ  .ًاعیمَج  ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللَا  ِِهْلتَق ، یلَع 

يا وت  رب  مالس  ار ...............  اهنآ  همه  نک  تنعل  ایادخ  ترضح  نآ  نتشک  يارب  دندرک 

ِهَّللا ُمالَس  یّنِم  َْکیَلَع  َِکئانِِفب ، ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرَْألا  یَلَعَو  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابَا 

داب ادخ  مالس  نم  بناج  زا  وت  رب  تناتسآ ، هب  دندمآ  دورف  هک  یئاهناور  رب  هّللادبع و  ابا 
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یّنِم ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  الَو  ُراهَّنلاَو ، ُْلیَّللا  َیَِقبَو  ُتیَقب  ام  ًاَدبَا ] ]

راب نیرخآ  دنوادخ  ار  ترایز  نیا  دهدن  رارق  زور و  بش و  تسا  اپرب  ما و  هدنز  نم  ات  هشیمه 

یلَعَو ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  یلَعَو  ِْنیَسُْحلا ، یَلَع  ُمالَّسلَا  ْمُِکتَرایِِزل ،

رب نیسحلا و  نب  یلع  رب  نیسح و  رب  مالس  امش  زا  نم  ترایز 

.ِْنیَسُْحلا ِباحْصَا  یلَعَو  ِْنیَسُْحلا ، ِدالْوَا 

نیسح نارای  باحصا و  رب  نیسح و  نادنزرف 

َّصُخ َّمُهّللَا  یئوگ : یم  سپ 

نادرگ صوصخم  ایادخ 

َِعباَّرلاَو َِثلاَّثلاَو  َِیناَّثلا  َُّمث  ًالَّوَا ، ِِهب  ْأَْدباَو  یّنِم ، ِنْعَّللِاب  ٍِملاظ  َلَّوَا  َْتنَا 

ار یمراهچ  یموس و  یمود و  سپس  ار و  یلوا  نعل  نادب  نک  زاغآ  نم و  تنعل  هب  ار  رگمتس  نیتسخن 

، َهَناجْرَم َْنباَو  ٍدایِز  َْنب  ِهَّللا  َْدیَبُع  ْنَْعلاَو  ًاسِماخ ، َدیزَی  ْنَْعلا  َّمُهَّللَا 

ار هناجرم  رسپ  دایز و  رسپ  هّللادیبع  نک  تنعل  مجنپ و  هبترم  رد  ار  دیزی  نک  تنعل  ایادخ 

یِلا َناوْرَم ، َلآَو  ٍدایِز  َلآَو  َنایْفُس  یبَا  َلآَو  ًارْمِشَو ، ٍدْعَس  َْنب  َرَمُعَو 

ات ار  ناورم  نامدود  دایز و  نامدود  نایفسوبا و  نامدود  رمش و  دعس و  نب  رمع  و 

.ِهَمایِْقلا ِمْوَی 

تمایق زور 

َدْمَح ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا  یئوگ : یمو  يور  یم  هدجس  هب  سپ 

وت نارازگساپس  شیاتس  تسا  وت  صوصخم  ایادخ 

َمُهّللَا یتَّیِزَر ، ِمیظَع  یلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  ْمِِهباصُم ، یلَع  ََکل  َنیرِکاَّشلا 

تعافش نادرگ  میزور  ایادخ  متبیصم  یگرزب  رب  ار  يادخ  شیاتس  اهنآ ، یگدز  تبیصم  رب 
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َكَْدنِع ٍقْدِص  َمَدَق  یل  ْتِّبَثَو  ِدوُرُْولا ، َمْوَی  ِْنیَسُْحلا  َهَعافَش  یْنقُزْرا 

تدوخ دزن  رد  ار  میتسار  ماگ  رادب  تباث  و  تمایق ) يارحص  هب   ) دورو زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

.ُمالَّسلا ِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  َنوُد  ْمُهَجَهُم  اُولََذب  َنیذَّلا  ِْنیَسُْحلا  ِباحْصَاَو  ِْنیَسُْحلا  َعَم 

.مالسلا هیلع  نیسح  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دنداد  غیرد  یب  هکنانآ  نیسح  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  اب 
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دحوم رقاب  دـمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  مالـسلا ) مهیلع  ) تراـهط تمـصع و  تیب  لـها  هدادـلد  ملاـع  یئـالو و  هیقف 
زا هتفرگ  تأشن  لالز  کشا  .تشاد  اروشاع  ترایز  هژیو  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ترایز  اب  یـصاخ  سنا  هرـس ) سدق  ) یحطبا

شوخ و یلاح  هسدـقم ، باتعا  هقرـشم و  هدـهاشم  رد  شنیرهاـط ، لآ  ربمغیپ و  تفرعم  تدوم و  تبحم و  زا  لاـمالام  كاـپ و  بلق 
.دومن یم  بلقنم  بوذجم و  ار  يا  هدننیب  ره  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  دیعس  دیقف  نآ  زا  ینارون  یتلاح 

هداعلا قوف  یگدـنز  راودا  فلتخم  ياه  زارف  رد  تشاد و  هنیرید  هنامیمـص و  یطابترا  اروشاع  ترایز  اـب  علـصا  لـماک و  ناـسنا  نآ 
.تسج یم  اه  هرهب  نآ  زا  شیوخ 
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تاکرب تاریخ و  لوزن  هلیسو  ءاسک  فیرش  ثیدح 

تاکرب تاریخ و  لوزن  هلیسو  ءاسک  فیرش  ثیدح 
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رد نآ  هب  تموادم  هک  تسا  لّسوت  یعون  هبّرجم ، هروثأم و  تاموتخ  دـننامه  ءاسک  فیرـش  ثیدـح  انعم ، لها  ناگرزب و  رظن  هب  انب 
.دراد یبیجع  راثآ  جئاوح  ندش  هدروآرب 

يِراْصنَْالا ِهّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرباج  ْنَع 

هدش تیاور  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا 

ِْهیَلَع ُهّللا  یَّلَص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  ُمالَّسلا  اَْهیَلَع  ِءارْهَّزلا  َهَمِطاف  ْنَع 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  زا 

ِیف ِهّللا  ُلوُسَر  یبَا  َّیَلَع  َلَخَد  َْتلاق  اهَّنَا  َهَمِطاف  ُْتعِمَس  َلاق  ِِهلآَو 

رد ادخ  لوسر  مردپ  نم  رب  دش  دراو  دومرف : هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  زا  مدینش  دیوگ  رباج  هلآ ، و 

َلاق ُمالَّسلا  َْکیَلَع  ُْتلُقَف  ُهَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَف  ِماّیَْالا  ِضَْعب 

 : دومرف مالس  داب  وت  رب  متفگ : شخساپ  رد  همطاف  يا  وت  رب  مالس  دومرف : اهزور و  زا  یضعب 

ِفْعُّضلا َنِم  ُهاَتبَا  ای  ِهّللِاب  َكُذیُِعا  َُهل  ُْتلُقَف  ًافْعُض  ِینََدب  ِیف  ُدِجَا  یِّنِا 

فعض یتسس و  زا  ناجردپ  يا  ادخ  هب  ار  وت  مهدیم  هانپ  متفگ : منکیم ، كرد  یفعض  یتسس و  مندب  رد  نم 

ِءاسِْکلِاب ُُهْتیَتَاَف  ِِهب  یِنیِّطَغَف  ِینامَیْلا  ِءاسِْکلِاب  ینِیتِیا  ُهَمِطاف  ای  َلاقَف 

مدروآ شیارب  ار  ینامی  ءاسک  نم  ناشوپب  نادب  ارم  ار و  ینامی  ءاسک  میارب  روایب  همطاف  يا  دومرف :

ُرْدَْبلا ُهَّنَاَک  َُؤلَْالَتَی  ُهُهْجَو  اِذاَو  ِْهَیِلا  ُرُْظنَا  ُتْرِصَو  ِِهب  ُُهْتیَّطَغَف  ینامَیْلا 

هام دننامه  دیشخردیم  شاهرهچ  لاح  نآ  رد  متسیرگنیم و  ودب  نانچ  مه  مدناشوپ و  نادب  ار  وا  و 

ْدَق ِنَسَْحلا  َيَِدلَِوب  اِذاَو  ًهَعاس  ّاِلا  َْتناک  امَف  ِِهلامَکَو  ِهِمامَت  ِهَْلَیل  ِیف 

دش و دراو  نسح  مدنزرف  هک  تشذگن  یتعاس  سپ  هدراهچ  بش 
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ِیْنیَع َهَُّرق  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَعَو  ُْتلُقَف  ُهاُّما  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَو  َلَْبقَا 

ما هدید  رون  يا  مالس  داب  وت  رب  متفگ : ردام  يا  وت  رب  مالس  تفگ 

ُهَِحئاراهَّنَاَک ًهَبِّیَط  ًهَِحئار  ِكَْدنِع  ُّمَشَا  ّینِا  ُهاُّما  ای  َلاقَف  يِداُؤف  َهَرَمَثَو 

يوب ایوگ  منکیم  مامشتسا  یشوخ  يوب  وت  دزن  رد  نم  ناجردام  تفگ : ملد  هویم  و 

ُنَسَْحلا َلَْبقَاَف  ِءاسِْکلا  َتْحَت  َكَّدَج  َّنِا  ْمَعَن  ُْتلُقَف  ِهّللا  ِلوُسَر  يِّدَج 

فرطب نسح  سپ  تسا  ءاسک  ریز  رد  وت  دج  انامه  يرآ  متفگ : تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج 

ْنَا ِیل  ُنَذْاَتَا  ِهّللا  َلوُسَر  ای  ُهاّدَج  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَو  ِءاسِْکلا  َوَْحن 

یهدیم نذا  نم  هب  ایآ  ادخ  لوسر  يا  راوگرزب  دج  يا  وت  رب  مالس  تفگ : تفر و  ءاسک 

ایَو يَِدلَو  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَعَو  َلاقَف  ِءاسِْکلا  َتْحَت  َکَعَم  َلُخْدَا 

يا مدنزرف و  يا  مالس  داب  وت  رب  دومرف : ءاسک ؟ ریز  رد  وت  اب  موش  دراو  هک 

َْتناک امَف  ِءاسِْکلا  َتْحَت  ُهَعَم  َلَخَدَف  ََکل  ُْتنِذَا  ْدَق  یِضْوَح  َبِحاص 

تفر ءاسک  ریزب  بانج  نآ  اب  نسح  سپ  مداد  تنذا  نم  ضوح  بحاص 

ُهاُّما ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَو  َلَْبقَا  ْدَق  ِْنیَسُْحلا  َيَِدلَِوب  اِذاَو  ًهَعاس  اَِّلا 

ردام يا  وت  رب  مالس  تفگ : دش و  دراو  نیسح  مدنزرف  هک  تشذگن  یتعاس 

َلاقَف يِداُؤف  َهَرَمَثَو  ِیْنیَع  َهَُّرق  ایَو  يَِدلَو  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَعَو  ُْتلُقَف 

 : دومرف ملد  هویم  ما و  هدید  رون  يا  نم و  دنزرف  يا  مالس  داب  وت  رب  متفگ :

ِلوُسَر يِّدَج  ُهَِحئار  اهَّنَاَک  ًهَبِّیَط  ًهَِحئار  ِكَْدنِع  ُّمَشَا  ّیِنِا  ُهاُّما  ای  ِیل 

لوسر مدج  يوب  ایوگ  منکیم  مامشتسا  یشوخ  يوب  وت  دزن  رد  نم  ناج  ردام 

ِءاسِْکلا َتْحَت  َكاخَاَو  َكَّدَج  َّنِا  ْمَعَن  ُْتلُقَف  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ِهّللا 

دنتسه ءاسک  ریز  رد  تردارب  وت و  دج  انامه  يرآ  متفگ  داب  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تسا  ادخ 
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ُمالَّسلَا ُهاّدَج  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  لاقَو  ِءاِْکلا  َوَْحن  ُْنیَسُْحلا  یَنَدَف 

مالس راوگرزب ، دج  يا  وت  رب  مالس  تفگ : هتفر  ءاسک  کیدزن  نیسح 

ِءاسِْکلا َتْحَت  امُکَعَم  َنوُکَا  ْنَا  ِیل  ُنَذْاَتَا  ُهّللا  ُهَراتْخا  ِنَم  ای  َْکیَلَع 

ءاسک ریز  رد  امش  اب  موش  لخاد  هک  یهدیم  نذا  نم  هب  ایآ  دیزگرب  ار  وا  ادخ  هک  یسک  يا  وت  رب 

َلَخَدَف ََکل  ُْتنِذَا  ْدَق  ِیتَُّما  َِعفاش  ایَو  يَِدلَو  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَعَو  َلاقَف 

اب زین  وا  سپ  مداد  نذا  وت  هب  متما  هدننک  تعافش  يا  مدنزرف و  يا  مالس  داب  وت  رب  و  دومرف :

ٍِبلاط ِیبَا  ُْنب  ُِّیلَع  ِنَسَْحلاُوبَا  َْدنِع ذ  َلَْبقَاَف  ِءاسِْکلا  َتْحَت  امُهَعَم 

دش دراو  بلاطیبا  نب  یلع  نسحلاوبا  ماگنه  نیا  رد  دش  دراو  ءاسک  ریز  رد  ود  نآ 

ای ُمالَّسلا  َْکیَلَعَو  ُْتلُقَف  ِهّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَو 

يا مالس  داب  وت  رب  و  متفگ : ادخ  لوسر  رتخد  يا  وت  رب  مالس  دومرف  و 

ًهَِحئار ِكَْدنِع  ُّمَشَا  یِّنِا  ُهَمِطاف  ای  َلاقَف  َنِینِمْؤُْملاَریمَا  ایَو  ِنَسَْحلا  َابَا 

منکیم مامشتسا  وت  دزن  یشوخ  يوب  نم  همطاف  يا  دومرف : نانمؤم  ریما  يا  نسحلا و  ابا 

َعَم َوُه  اه  ْمَعَن  ُْتلُقَف  ِهّللا  ِلوُسَر  یِّمَع  ِْنباَو  یِخَا  ُهَِحئار  اهَّنَاَک  ًهَبِّیَط 

هک تسا  وا  نیا  يرآ  متفگ : تسا ؟ ادخ  لوسر  میومع  رسپ  مردارب و  يوب  ایوگ 

َْکیَلَع ُمالَّسلا  َلاقَو  ِءاسِْکلا  َوَْحن  ٌِّیلَع  َلَْبقَاَف  ِءاسِْکلا  َتْحَت  َْکیََدلَو 

وت رب  مالس  تفگ  تفر و  ءاسک  فرطب  زین  یلع  سپ  دنتسه  ءاسک  ریز  رد  تدنزرف  ود  اب 

َْکیَلَعَو َُهل  َلاق  ِءاسِْکلا  َتْحَت  ْمُکَعَم  َنوُکَا  ْنَا  ِیل  ُنَذْاَتَا  ِهّللا  َلوُسَر  ای 

وت رب  و  دومرف : وا  هب  ادخ  لوسر  مشاب  ءاسک  ریز  رد  امش  اب  زین  نم  هک  یهدیم  نذا  ایآ  ادخ  لوسر  يا 

ََکل ُْتنِذَا  ْدَق  ِیئاِول  َبِحاص  یتَفِیلَخ َو  یِّیِصَو َو  ای  یِخَا  ای  ُمالَّسلا 

مداد نذا  وت  هب  نم  رادمچرپ  هفیلخ و  یصو و  يا  نم و  ردارب  يا  مالس  داب 
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ُمالَّسلَا ُْتُلقَو  ِءاسِْکلا  َوَْحن  ُْتیَتَا  َُّمث  ِءاسِْکلا  َتْحَت  ٌِّیلَع  َلَخَدَف 

مالس مدرک  ضرع  متفر و  ءاسک  فرطب  زین  نم  ماگنه  نیا  رد  دش ، ءاسک  ریز  رد  دراو  زین  یلع  سپ 

ِءاسِْکلا َتْحَت  ْمُکَعَم  َنوُکَا  ْنَا  ِیل  ُنَذْاَتَا  ِهّللا  َلوُسَر  ای  ُهاَتبَا  ای  َْکیَلَع 

؟ مشاب ءاسک  ریز  رد  امش  اب  هک  یهدیم  نذا  مه  نم  هب  ایآ  ادخ  لوسر  يا  ناجردپ  يا  وت  رب 

َتْحَت ُْتلَخَدَف  َِکل  ُْتنِذَا  ْدَق  ِیتَعَْضب  ایَو  ِیْتِنب  ای  ُمالَّسلا  ِْکیَلَعَو  َلاق 

ریز هب  زین  نم  سپ  مداد ، نذا  مه  وت  هب  منت  هراپ  يا  مرتخد و  يا  مالس  داب  وت  رب  و  دومرف :

ِهّللا ُلوُسَر  ِیبَا  َذَخَا  ِءاسِْکلا  َتْحَت  ًاعیِمَج  اْنلَمَتْکا  اَّمَلَف  ِءاسِْکلا 

ادخ لوسر  مردپ  میدش  عمج  ءاسک  ریز  رد  یگمه  نوچ  و  متفر ، ءاسک 

َّنِا َّمُهّللَا  َلاق  ِءامَّسلا َو  َیِلا  ینْمُیْلا  ِهِدَِیب  َئَمْوَا  ِءاسِْکلا َو  ِیَفَرَِطب 

ایادخ دومرف : درک و  هراشا  نامسآ  يوسب  تسار  تسد  اب  تفرگ و  ار  ءاسک  فرط  ود 

یِمَد ْمُهُمَد  یِمَْحل َو  ْمُهُمَْحل  یتَّماح  یتَّصاخ َو  ِیْتَیب َو  ُلْهَا  ِءالُؤه 

ارم درازآیم  تسا  نم  نوخ  ناشنوخ  نم و  تشوگ  ناشتشوگ  مناکیدزنو  صاوخ  نم و  نادناخ  دننانیا 

ْمَُهبَراح ْنَِمل  ٌبْرَح  اَنَا  ْمُُهنُزْحَی  ام  ِیُننُزْحَی  ْمُهُِملُْؤی َو  ام  ِینُِملُْؤی 

دگنجب ناشیا  اب  هک  ره  اب  مگنج  رد  نم  دروآ  رد  هودنا  هب  ار  ناشیا  هچ  ره  ارم  دزادنایم  هودنا  هب  درازایب و  ار  ناشیا  هچ  ره 

ْمُهَّنِا ْمُهَّبَحَا  ْنَِمل  ٌّبُِحم  ْمُهاداع َو  ْنَِمل  ٌّوُدَع  ْمُهََملاس َو  ْنَِمل  ٌْملِس  َو 

ناشیا هک  سک  ره  اب  متسود  دنک و  ینمشد  ناشیا  ابهکسکرهاب  منمشدو  تسا  حلصرد  ناشیا  اب  هک  ره  اب  محلص  رد  و 

َکَناْرفُغ َکَتَمْحَر َو  َِکتاکََرب َو  َِکتاوَلَص َو  ْلَعْجاَف  ْمُْهنِم  اَنَا  یِّنِم َو 

تشزرمآ ترهم و  تیاهتکرب و  دوخ و  ياهدورد  تسرفب  سپ  مناشیا  زا  نم  دننم و  زا  نانیا  دراد  تسود  ار  ناشیا 

ًاریهْطَت ْمُهْرِّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْهنَع  ْبِهْذَا  ْمِْهیَلَع َو  َّیَلَع َو  َکَناوْضِر  َو 

یبوخب نک  ناشهزیکاپ  ار و  يدیلپ  ناشیا  زا  نک  رود  ناشیا و  رب  نم و  رب  ار  تیدونشوخ  و 
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ُْتقَلَخ ام  ّیِنِا  ِیتاوامَس  َناّکُس  ایَو  ِیتَِکئالَم  ای  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  َلاقَف 

مدیرفاین نم  هک  یتسارب  میاه  نامسآ  نانکاس  يا  نم و  ناگتشرف  يا  دومرف : لجوزع  يادخ  سپ 

الَو ًهَئیِضُم  ًاسْمَش  الَو  ًارینُم  ًارَمَق  الَو  ًهَّیِحْدَم  ًاضْرَا  الَو  ًهَِّیْنبَم  ًءامَس 

هن ناشخرد و  رهم  هن  نابات و  هام  هن  هدرتسگ و  نیمز  هن  هدش و  انب  نامسآ 

ِءالُؤه ِهَّبَحَم  ِیف  ّاِلا  يِرْسَی  ًاْکُلف  يرْجَی َو ال  ًارَْحب  ُروُدَی َو ال  ًاکَلَف 

نیا یتسود  رطاخب  رگم  ار  نایرج  رد  یتشک  هن  ناور و  يایرد  هن  ناخرچ و  کلف 

ْنَم ِّبَر َو  ای  ُلیئاْربِج  ُنیِمَْالا  َلاقَفِءاسِْکلا  َتْحَت  ْمُه  َنیذَّلا  ِهَسْمَْخلا 

دننایک اراگدرورپ  درک : ضرع  نیما  لیئربج  سپ  دنیاسک  ریز  رد  هک  نانیا  نت  جنپ 

َِهلاسِّرلا ُنِدْعَم  ِهَُّوبُّنلا َو  ِْتَیب  ُلْهَا  ْمُه  َّلَجَوَّزَع  َلاقَف  ِءاسِْکلا  َتْحَت 

همطاف نانآ  دنتلاسر :  ناک  توبن و  نادناخ  نانآ  دومرف : لجوزع  يادخ  ءاسک ؟ ریز  رد 

ْنَا ِیل  ُنَذْاَتَا  ِّبَر  ای  ُلیئاْربِج  َلاقَف  اهُوَنب  اُهْلَعب َو  اهُوبَا َو  ُهَمِطاف َو  ْمُه 

یهدیم نذا  مه  نم  هب  ایآ  اراگدرورپ  درک : ضرع  لیئربج  شدنزرف  ود  رهوش و  شردپ و  تسا و 

ََکل ُْتنِذَا  ْدَق  ْمَعَن  ُهّللا  َلاقَف  ًاسِداس  ْمُهَعَم  َنوُکَِال  ِضْرَْالا  َیِلا  َِطبْهَا 

مداد نذا  وت  هب  يرآ  دومرف : ادخ  مشاب  اهنآ  نیمشش  ات  میآ  دورف  نیمز  هب  هک 

ُِّیلَْعلا ِهّللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَو  ُلیئاْربِج  ُنیِمَْالا  َطَبَهَف 

ّیلع راگدرورپ ) ، ) ادخ لوسر  يا  وت  رب  مالس  تفگ : دمآ و  نیمز  هب  نیما  لیئربج  سپ 

ََکل ُلوُقَیَو  ِمارْکِْالاَو  ِهَّیِحَّتلِاب  َکُّصُخَیَو  َمالَّسلا  َُکئِْرُقی  یلْعَْالا 

 : دیامرفیم هتشاد و  صوصخم  مارکا  تیحت و  هب  ار  وت  دناسریم و  تمالس  یلعا 

الَو ًهَّیِحْدَم  ًاضْرَا  ًهَِّیْنبَم َو ال  ًءامَس  ُْتقَلَخ  ام  یِّنِا  ِیلالَجَو  ِیتَّزِعَو 

هن هدرتسگ و  نیمز  هن  هدش و  انب  نامسآ  مدیرفاین  نم  هک  دنگوس  ملالج  تزع و  هب 
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يرْجَی َو ال ًارَْحب  ُروُدَی َو ال  ًاکَلَف  ًهَئیضُم َو ال  ًاسْمَش  ًارینُم َو ال  ًارَمَق 

رد یتشک  هن  ناور و  يایرد  هن  ناخرچ و  کلف  هن  ناشخرد و  رهم  هن  نابات و  هام 

ْمُکَعَم َلُخْدَا  ْنَا  ِیل  َنِذَا  ْدَق  ْمُِکتَّبَحَم َو  ْمُِکلْجَِال َو  ّاِلا  يِرْسَی  ًاْکُلف 

رد امش  اب  هک  تسا  هداد  نذا  زین  نم  هب  امش و  یتسود  تبحم و  امش و  رطاخ  يارب  رگم  ار  نایرج 

ای ُمالَّسلا  َْکیَلَعَو  ِهّللا  ُلوُسَر  َلاقَف  ِهّللا  َلوُسَر  ای  ِیل  ُنَذْاَت  ْلَهَف 

يا مالس  داب  وت  رب  دومرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یهدیم ؟ منذا  ادخ  لوسر  يا  مه  وت  ایآ  سپ  مشاب  ءاسک  ریز 

َتْحَت انَعَم  ُلیئاْربِج  َلَخَدَف  ََکل  ُْتنِذَا  ْدَق  ْمَعَن  ُهَّنِا  ِهّللا  ِیْحَو  َنیِمَا 

مردپ هب  دش و  ءاسک  ریز  رد  دراو  ام  اب  لیئربج  سپ  مداد  نذا  مه  وت  هب  يرآ  ادخ  یحو  نیما 

ُهّللا ُدیُری  امَّنِا  ُلوُقَی  ْمُْکَیِلا  یحْوَا  ْدَق  َهّللا  َّنِا  ِیبَِال  َلاقَف  ِءاسِْکلا 

يدیلپ دهاوخیم  ادخ  هک  تسا  نیا  تقیقح  : » دیامرفیمو هدرک  یحو  امش  يوسب  دنوادخ  انامه  تفگ :

ِیبَِال ٌِّیلَع  َلاقَف  ًاریهْطَت  ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل 

: تفگ مردپ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لماک » یگزیکاپ  ار  امش  دنک  هزیکاپ  دربب و  نادناخ  امش  زا  ار  یکاپان ) (و 

َْدنِع ِلْضَْفلا  َنِم  ِءاسِْکلا  َتْحَت  اذه  انِسُولُِجل  ام  ِینِْربْخَا  ِهّللا  َلوُسَر  ای 

؟ دراد ادخ  دزن  یتفارش ) هچ  و   ) یتلیضف هچ  ءاسک  ریز  رد  ام  نتسشن ) و   ) سولج نیا  وگب  نم  هب  ادخ  لوسر  يا 

ًاّیَِجن َِهلاسِّرلِاب  ِینافَطْصا  ًاِّیبَن َو  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  ُِّیبَّنلا َو  َلاقَف  ِهّللا 

( قلخ  ) نداد تاجنو  تلاسر  هبو  تخیگنارب  يربمایپ  هب  قح  هب  ارم  هک  یئادخ  نادب  دنگوس  دندومرف : ربمایپ 

ْنِم ٌعْمَج  ِهِیف  ِضْرَْالا َو  ِلْهَا  ِِلفاحَم  ْنِم  ٍلِفْحَم  ِیف  اذه  انُرَبَخ  َرِکُذ  ام 

زا یهورگ  نآ  رد  هک  نیمز  مدرم  لفاحم  زا  یلفحم  نمجنا و  رد  ام  تشذگرس ) و   ) ربخ نیا  دوشن  رکذ  هک  دیزگرب 

ُهَِکئالَْملا ُمِِهب  ْتَّفَح  ُهَمْحَّرلا َو  ُمِْهیَلَع  َْتلََزن  ّاِلا َو  انیّبُِحم  اِنتَعیَش َو 

يارب ناگتشرف و  ار  ناشیا  دنریگ  ارف  و  قح )  ) تمحر ناشیا  رب  دوش  لزان  هکنآ  زج  دنشاب  ام  ناتسود  نایعیش و 
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اُنتَعیش َزاف  انُْزف َو  ِهّللا  ًاِذا َو  ٌِّیلَع  َلاقَف  اُوقَّرَفَتَی  ْنَا  یِلا  ْمَُهل  ْتَرَفْغَتْسا  َو 

میدش راگتسر  ام  دنگوس  ادخ  هب  بیترت  نیا  اب  دومرف : نینمؤملاریما  دنوش ، هدنکارپ  مه  رود  زا  هک  هاگنآ  ات  دنهاوخ  شزرمآ  اهنآ 

ًاِّیبَن ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  ُِّیلَع َو  ای  ًاِیناث  ُِّیبَّنلا  َلاقَف  ِهَبْعَْکلا  ِّبَر  َو 

قحب ارم  هکنادب  دنگوس  یلع  يا  دومرف : ربمغیپ  هرابود  دندش ، راگتسر  زین  ام  نایعیش  هک  هبعک  راگدرورپ  هب  دنگوس  و 

ِِلفاحَم ْنِم  ٍلِفْحَم  ِیف  اذه  انُرَبَخ  َرِکُذ  ام  ًاّیَِجن  َِهلاسِّرلِاب  ِینافَطْصا  َو 

زا یلفحمو  نمجنا  رد  ام  ربخ  نیا  دوشن  رکذ  دیزگرب  قلخ )  ) نداد تاجن  تلاسر و  هب  تخیگنارب و  توبن  هب 

ّاِلا ٌموُمْهَم  ْمِهِیف  انیِّبُِحمَو َو  اِنتَعیش  ْنِم  ٌعْمَج  ِهِیف  ِضْرَْالا َو  ِلْهَا 

هکنآ زج  دشاب  یکانهودنا  اهنآ  نایم  رد  دنشاب و  ام  ناتسود  نایعیش و  زا  یهورگ  نآ  رد  هک  نیمز  مدرم  لفاحم 

ّاِلا ٍهَجاح  ُِبلاط  ُهَّمَغ َو ال  ُهّللا  َفَشَکَو  ّاِلا  ٌموُمْغَم  ُهَّمَه َو ال  ُهّللا  َجَّرَف  َو 

هکنآ زج  دشاب  یهاوختجاح  هن  دیاشگب و  ار  شمغ  ادخ  هکنآ  زج  یکانمغ  هن  دنک و  فرطرب  ار  شهودنا  ادخ 

.َِکلذَکَو انْدِعُس  انُْزف َو  ِهّللا  ًاِذا َو  ٌِّیلَع  َلاقَف  ُهَتَجاح  ُهّللا  یَضَقَو 

نینچ مه  میدش و  دنمتداعس  بایماک و  ام  دنگوس  ادخ  هب  بیترت  نیدب  تفگ : یلع  دروآرب ، ار  شتجاح  ادخ 

.ِهَبْعَْکلا ِّبَر  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  اوُدِعُس  اوُزاف َو  اُنتَعیِش 

.دنگوس هبعک  راگدرورپ  هب  ترخآ  ایند و  رد  دندش  دنمتداعس  بایماک و  ام  نایعیش 

نیلوا يارب  دنتشاد و  ءاسک  فیرش  ثیدح  ندناوخ  هب  یبیجع  تیانع  یحطبا  دحوم  رقاب  دمحم  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 
دندومن رشتنم  مالسلا ) اهیلع  ) هرهاط هقیدص  ترضح  هایح  مولعلا )) ملاوع  )) میظع هعوسوم  رد  لماک ، دنـس  اب  ار  ثیدح  نیا  نتم  راب 

ظاحل هب  هک  دـندومرف  يا  هناـملاع  هناـققحم و  رظن  راـهظا  ءاـسک  فیرـش  ثیدـح  دروم  رد  شیوخ  نادـنمتدارا  لاوس  خـساپ  رد  و 
.ددرگ یم  لقن  اجنیا  رد  باوج  لاؤس و  نیا  لماک  نتم  عوضوم  تیمها 
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یلاعت همسب 

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  كرابم  رضحم 

هّلظ ماد  یحطبا  دحوم  رقاب  دّمحم  دّیس  جاح  ياقآ 

مارکإلاو هّیحتلا  دعب 

مالس هرهاط  هقیّدص  ترـضح  كرابم  دوجو  زا  رباج  بانج  هک  ءاسک  فیرـش  ثیدح  دوم  رد  ار  دوخ  كرابم  رظن  تسا  یعدتـسم 
پاچ مولعلا » ملاوع   » میظع هعوسوم  رد  ار  نآ  دنتـسم  یطخ و  هخـسن  راـب  نیلّوا  يارب  یلاـع  ترـضح  تسا و  هدرک  لـقن  اـهیلع  هللا 
يدزی مظاک  دّیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  رادمان  هیقف  نامز  زا  نآ  ترهش  زین  تسا و  نَهرَبُم  دَهاشم و  نآ  تاکرب  راثآ و  و  دیدومن ،

ياه هزوح  رد  نامز  نیا  ات  هعیرذـلا »  » بحاص ینارهط  گرزب  اقآ  خیـش  جاح  لیدـب  یب  سانـشباتک  عبتتم و  همالع  هورع و  بحاـص 
.دیئامرف نایب  دشابیم  دیلقت  ماظع  عجارم  ناگرزب و  قیدصت  دییأت و  دروم  یعیش  دالب  رگید  مق و  فجن و  همیلع 

هّیمطاف 1432 ه ق ماّیا 

یحطبا دّحوم  رقاب  دّمحم  دّیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  خساپ  نتم 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

هیآ لوزن  نانآ و  ّقح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياعد  ءاسک و  ریز  رد  هبّیط  هسمخ  هسّدـقم  تاوذ  عامتجا  ناـیرج  لـصا 
نآ تارابع و  نآ  اب  فورعم  ءاسک  ثیدح  اّما  .دشابیمن  دیدرت  راکنا و  لباق  تسا و  یّنس  هعیش و  قافتا  دروم  ناشیا ، نأش  رد  ریهطت 

هدش لقن  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هقیدص  ترضح  زا  رباج (1) زا  هک  يدنس 
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هیلع و هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  فرط  زا  مالس  غالبا  لماح  هک  تسا  یئالاو  تیصخش  يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  . 31 - 1
 . تسا هدومن  هئارا  ترضح  نآ  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يربک  هقیدص  زا  ار  حول  ثیدح  هخسن  هدوب و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هلآ و 

يونعم www.Ghaemiyeh.comراگدای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12224/AKS BARNAMEH/#content_note_111_1
http://www.ghaemiyeh.com


هللادبع خیـش  گرزب ، ثّدحم  فیلأت  مولعلا » ملاوع   » باتک مهدزای  دلج  رد  هدـیدرگ  رکذ  ًادنـسم  ای  ًالـسرم و  بتک  زا  یـضعب  رد  و 
هنوگ چـیه  فیرـش  ثیدـح  نیا  .تسا  هدـمآ  ًادنـسم  هیلع ) هللا  ناوضر  یـسلجم  همالع  هذـمالت  ءاّلجا  زا   ) هیلع هللا  ناوضر  ینارحبلا 

نیماـضم و  دومن ، رکذ  ربـتعم  ثیداـحا  ریاـس  نآرق و  زا  یتادـّیؤم  دـهاوش و  ناوتیم  نآ  لوصف  همه  يارب  درادـن و  یئاوتحم  فعض 
قافّتا ررکم  عامتجا  نیا  هک  دومن  راهظتـسا  ناوتیم  هدراو  تایاور  عمج  زا  .دـشابیم  موصعم : هیحان  زا  نآ  رودـص  ياـیوگ  نآ  هیلاـع 

راب هشیاع و  هناخ  رد  رگید  راب  هملس و  ّما  هناخ  رد  راب  کی  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  يربک  هقیدص  هناخ  رد  راب  کی  هداتفا ،
تیبـثت يارب  نآ  رارکت  تفگ  دـیاب  هکلب  دـنکیمن ، دراو  ثیدـح  هب  ياهـشدخ  نیا  .رگید و  هبترم  دـنچ  زین  بـنیز و  هناـخ  رد  رگید 

ادخ لوسر  ریهطت  هفیرـش  هیآ  لوزن  زا  دعب  هک  تسا  هدش  لقن  یّنـس  هعیـش و  زا  هک  روط  نامه  تسا ، نآ  رب  رتشیب  دیکأت  عوضوم و 
هللا مالس  ارهز  ترضح  هناخ  لباقم  حبص  هضیرف  ءادا  يارب  دجسم  هب  نتفر  ماگنه  زور  ره  هام  شش  تّدم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ثیدح نیا  ندناوخ  .دنامن  یقاب  یماهبا  هنوگچیه  یـسک  يارب  ات  دومرفیم  تئارق  ار  هیآ  نیا  دنلب  يادص  اب  دندومنیم و  فّقوت  اهیلع 
دروم ًادرفنم ) هکلب   ) دراد هارمه  هب  عمج  نآ  يارب  ار  یهلا  تمحر  لوزن  هدمآ و  ثیدح  نمـض  رد  نآ  تلیـضف  هک  ًاعمتجم  فیرش 

رد یبیجع  راثآ  هک  تسا  لّسوت  یعون  هبّرجم  هروثأم و  تاموتخ  دننامه  هدوب و  نونک  ات  نامز  رید  زا  گرزب  عجارم  ءاهقف و  تیانع 
رب رد  ءاعد  تباجتـسا  طئارـش  بادآ و  دوجو  اب  ار  هودنا  مغ و  ندش  لئاز  تالکـشم و  اهیراتفرگ و  ندـش  فرطرب  جـئاوح و  ءاضق 

.میا (1) هدوبن  هرهبیب  فیرش  ثیدح  نیا  تاضویف  زا  یهلا  لضف  هب  مه  ام  و  دراد ،

یلوألا 1432 يدامج   11 یحطبا /  دّحوم  رقاب  دّمحم  دیس 

112  : ص

.یحطبا دّحوم  یلع  دّیس  ص286 288 ،  تفگش ، راثآ  ءاسک و  فیرش  ثیدح  . 32 - 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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